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P R O F I L Y

P A R A M E T R Y
typ  2p. aktivní s bassreflexem 
měniče tweeter (19 mm) středobas (127 mm)
bezdrát. konektivita Bluetooth 4.2
přípojky  BT, USB, 2× Aux In (3,5 mm), optický, 

koaxiální
frekvenční rozsah  55–20 000 Hz
výstupní výkon  2× 60 W
rozměry (š × v × h) 16,2 × 27,2 × 24 cm
hmotnost  5,9 kg/pár
web  aq.cz

H O D N O C E N Í
X  výborný znělý zvuk; velmi kvalitní konstrukce; 

dálkový ovladač; přehrává i 24bitový WAV

Z  trochu logisticky složitější obsluha

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

Ovládání
Dálkový ovladač energií zásobují dvě AAA 
baterie a je velmi přehledný. Získáte klasic-
ké možnosti zapínání/vypínání, volbu zdrojů, 
ovládání hlasitosti ale i regulaci basů a výšek 
a volbu frekvenčních nastavení pro jednotlivé 
módy poslechu (viz dále). Způsob komunika-
ce při obsluze je drobnou „pihou“ na kráse, 
protože signálový zdroj je třeba vždy zvolit 
a aktuální výběr je signalizován stanovenou 
barvou LED diody. Zde by právě mohla být 
praktičtěji využita výše zmíněná chlubivá 
nálepka na vrchní ploše levé reprosoustavy, 
kde by logistika barev a signálových vstupů 
mohla být připomínána. Modrá barva je evi-
dentní – Bluetooth. Nastavený USB vstup je 
oznamován růžovou barvou, modrozelená je 
vyhrazena pro oba konektory jack, bílá bar-
va pro digitální koaxiální vstup a žlutá pro 
digitální optický vstup. Musíme přidat ještě 
červenou barvu pro Standby. Pravděpodob-
ně ne všichni čtenáři znají princip Kimovy hry 
(princip skautské hry najdete na Googlu), ale 
myslím, že výrobce se jí nechal inspirovat. 
Pochopitelně se významy barevných změn 
nakonec naučíte.

Provoz
Pokud se člověk prokousá bohatým barevným 
spektrem diody, bude příjemně překvapen 
zvukovým projevem. Ten je na danou kate-
gorii opravdu výrazně kvalitní, se znělými, 
ale přirozenými výškami, dostatkem detailů 
a příjemně barevnými, hutnými basy. USB klí-
čenku dnes nosí snad i miminka místo dudlí-
ku, a proto přijít domů a zasunout tento zdroj 
do konektoru je otázkou sekund. Přestože se 
návod zmiňuje pouze o přehrávání souborů 
MP3, tak z USB paměti přehrálo Lenco také 
WAV (pochopitelně, když má S/PDIF vstupy) 
a dokonce i 24bitový WAV. Tyto nahrávky jsou 

schopny přenést již poměrně vysokou kvalitu 
zvuku. Potěšení pokračovalo i při přehrávání 
hudby z mobilu, Bluetooth vám umožní nejen 
mobilní připojení k různým streamovacím služ-
bám a jejich příjemně hlasitý poslech, případ-
ně i přehrávání z paměti uložených souborů 
alb. Musíte si uvědomit, že Bluetooth připojení 
se stává standardní výbavou počítačů a tím 
i bezdrátově pohodlným zdrojem hudebního 
obsahu. Nahrávky z Tidalu v kvalitě Master 
Lenco přehrálo až s překvapivou bohatostí, 
razancí a samozřejmostí (pochopitelně vzhle-
dem k cenové kategorii). Pohodová trubka 
Tilla Brönnera byla excelentně hladivá a drs-
ně dynamický Wolfhound’s Kick Wolfganga 
Schmida naprosto úžasný. Ostatní zvukové 
ukázky z mobilu (např. live Metallica), a tedy 
šířené prostřednictvím BT, byly také OK. Op-
tický Toslink vstup lze s výhodou využít pro 
připojení televizoru a získáte tak opravdu dů-
stojné a kvalitní ozvučení TV pořadů. Přitom 
s potěšením využijete možnost přednastave-
ných frekvenčních křivek pro srozumitelnou 
řeč (myslím akusticky, s obsahem ani Lenco 
nepohne), hudební pořady, razantní zvuk filmů 
(s dobrou srozumitelností dialogů i dynamikou 
efektů) anebo 3D simulace prostorového zvu-
ku. Tento upgrade televizního zvuku mne mi-
mořádně oslovil, najednou vše dokonale sro-
zumitelně slyšíte, koncerty se dají poslouchat 
a filmy získávají přece jen určitý punc kina. To 
opravdu výrazně zatraktivní tuto část kulturní 
kratochvíle, a pokud nejste vyložený basofil, 
rozhodně nebudete potřebovat subwoofer. 

Škoda, že se mi reprobedýnky Lenco SPB-
260 k televizoru nevejdou, protože by mi ten-
to „dvoudílný soundbar“ dělal radost nejen 
výborným zvukem (v poměru k vynaloženým 
financím), ale i příjemně elegantním nevtíra-
vým vzhledem.

David Nývlt
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