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Reprosestava je tvořena dvěma reprosou-
stavami rozdělenými na pravou a levou. 

V levé jsou umístěny digitální zesilovače a na-
bídne také všechny řídicí prvky sestavy, signá-
lové vstupy a silový výstup pro pravou repro-
bednu. Ta je tedy klasicky pasivní a je k ní 
veden výkon samostatným kablíkem s kula-
tým napájecím konektorem. Kabel je pevně 
uchycen v zadní stěně pravé bedny a je dlouhý 
224 cm.

Ozvučnice a výbava  
shodná pro obě reprosoustavy
Konstrukce boxu je na první pohled velmi 
kvalitní a sofistikovaná. Přední stěna je mírně 
v záklonu pro správné nasměrování k uším při 
blízkém poslechu. Předpokládané umístění 
na stole nebo vedle TV přijímače bude totiž 
většinou níže než hlava posluchače. Boční li-
choběžníkové stěny jsou tvořeny deskou, jejíž 

okraje jsou zešikmené a touto šikmou plo-
chou nasazeny na „čtyřboký hranol“, vnitřní 
dutý korpus. To je jistě výhoda pro snadnou 
montáž, ale především je to nezvyklý designo-
vý prvek, který osvěžuje vzhled reprosoustav. 
Přestože je deska pevně nasazena, vzniká 
zde drobná optická mezera mezi 
hranou korpusu a boční stěnou. Na 
obou bednách máme na zadní stěně 
bassreflexový otvor s delším vnitř-
ním nátrubkem. Výškový reproduktor 
má měkkou látkovou kalotu, středo-
basový je vybavený klasickým kónu-
sem plastové membrány s vypuklou 
prachovkou. Kónus je uchycený 
na pryžové vlnce, oba měniče jsou 
k přední stěně ozvučnice upevněny 
vruty. Jsou chráněny odnímatelným 
rámečkem s průzvučnou a součas-
ně dokonale průhlednou tkaninou 

Starý známý

Lenco je tradiční švýcarská firma se sedmdesátiletou historií. 
Pamatuji, že v dobách mého vstupu na elektroakustické pole zájmů byl 
gramofon Lenco mým poměrně toužebným a nedostupným mladickým 
snem. Teď, na stará kolena, se s touto značkou opět radostně 
setkávám. Uvidíme, zda mi má radost vydrží až do konce této recenze.
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či spíše jemnou síťkou. Dolní stěna reprosou-
stav má v rozích přilepeny drobné pryžové 
podložky.

Konektorová výbava  
a další prvky levé reprosoustavy
Na aktivní levé reprosoustavě je pod středo-
basovým reproduktorem umístěno čidlo dál-
kového ovládání, včetně signalizační diody. 
Na vrchní plochu konstruktéři umístili otočný 
ovladač s možností stisku, jenž slouží k za-
pínání systému, volbě vstupů a regulaci hla-
sitosti. Knoflík je kovový a velmi efektní. Na 
přední hraně vrchní plochy nálepka upozorňu-
je na vlastnosti a možnosti této sestavy. Pova-
žuji za opomenutí, že zde není spíše umístěna 
mnemotechnická pomůcka pro význam barev 
signalizační LED diody (o tom dále). Zadní 
stěna je vybavena přišroubovaným panelem 
s konektory přípojných míst. Máme tu USB-

-A konektor pro připojení USB média 
i dva 3,5mm konektory pro analogový 
signál, např. z MP3 přehrávače. Dále 
jsou zde digitální konektory S/PDIF– 
optický Toslink a koaxiál. Pochopitel-
ně je třeba připočíst i Bluetooth pře-
nos signálu. Nabízí se tedy možnost 
přehrávat signál z šesti různých sig-
nálových zdrojů. To je na model této 
cenové kategorie příjemně hodně. Na 
zadním panelu naleznete také female 
konektor pro připojení kablíku pravé 
reprosoustavy a napevno vyvedenou 
síťovou šňůrou o délce 124 cm. Ri
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