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P R O F I L Y

P ro nejmladší generace uvyklé mobilitě 
všeho může jít o šok. Zdroj hudby a zvu-

ku, který se zkrátka někam postaví a zůstane 
tam? I neposední puberťáci ale časem ocení 
jisté přednosti stolních zařízení ve srovnání 
s bluetoothovými reprosystémy do kapsy nebo 
sluchátky. Pro zbytek populace nejsou mikro-
systémy žádným překvapením. Ostatně svého 
času bychom je našli téměř v každé domác-
nosti. Jako druhé, třetí nebo další zařízení, ale 
i dnes plní svůj účel tam, kam se hifi sestava 
pro náročné jednoduše nehodí nebo nevejde.

Zpátky k přírodě
Na hladké začlenění do interiéru myslí už sa-
motný design. Umístění elektroniky do skříň-
ky z dřevěného kompozitu sladí audiopřístroj 
s nábytkem coby pohledný doplněk. Na rozdíl 
od obvyklejší konstrukce z plastů nepůsobí 
polomatný povrch se strukturou dřeva la-
cině. Zvolená koncepce audiosystému bez 
samostatných reproboxů má rovněž svoje  

přednosti. Odpadají překážející kabely a pří-
stroj zabere opravdu minimum místa. Veli-
kostí je prakticky srovnatelný s někdejšími 
přenosnými „jezevčíky“ z éry magnetofono-
vých kazet.

Fyzickým rozměrům dobře odpovídá si-
nusový výkon zesilovače 2× 8 wattů. I když 
by se číslo mohlo zdát malé, díky důraznému 
projevu zvládne mikrosystém ozvučit i po-
měrně velkou místnost. Ani vyšší hlasitost 
není zásadní problém, projev je pořád čitelný 
a má pevnou kostru. Svůj podíl na tom má 
otevření reproboxů otvory na zadní straně 
skříně. Díky nim se navzdory skromné veli-
kosti měničů a jejich převážně středovému 
zaměření nízké frekvence nemění na ne-
konkrétní hluk, jak bývá obvyklé. I zkouškou 
pomocí nahrávky s výraznou hardrockovou 
baskytarou prošel aparát dobře, samozřejmě 
s ohledem na svou kategorii. Zbytek se pří-
padně doladí podle individuálních požadavků 
korekcí výšek a basů. 

K domácí pohodě

Stolní mikrosystémy jsou stálicí se schopností nenápadně trvat 
přes všechny módní inovace a trendy, které domácí audio přináší. 
V kompaktním provedení pod známou značkou to ukazuje přístroj 
s dobrou technologickou výbavou.

M I K R O S Y S T É M     J VC RD - E761  2 499 Kč

Na kvalitě hudebního zážitku se znatelně 
podílí volba zdroje zvuku. Integrovanou výba-
vou jsou CD přehrávač a rozhlasový FM tuner, 
díky USB portu přehrajete i hudební soubory 
z flashových pamětí a bluetoothový přijímač 
slouží k příjmu streamovaného zvuku z mobil-
ních zařízení. Linkový vstup signálu pro klasic-
ký 3,5mm jack dělá z JVC i externí ozvučení 
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P A R A M E T R Y
výkon 2× 8 W (RMS)
tuner digitální FM
Bluetooth 4.2
přípojky linkový, USB, cinch stereo
příkon/Standby max. 30 W/neuvádí
rozměry 36 × 21,8 × 12 cm
hmotnost 3 kg
web  jvcaudio.cz

H O D N O C E N Í
X  sympatický zvuk; výhodný poměr výkon/cena; 

BT streamování; povedený design

Z  nemá DAB tuner

velmi dobrý

výbavazvuk obsluha provedení

třeba pro notebook, výstup analogového ste-
rea zase rozšiřuje možnosti práce se zvukem 
přidáním aktivních reproboxů.

CD mechanika se může chlubit plnou kom-
patibilitou, kromě CD-DA si poradí také s disky 
obsahujícími MP3 soubory. Nosiče mohou být 
lisované stejně jako vypálené nebo přepiso-
vatelné. Jako bonus je přítomna funkce kon-
vertování obsahu kompaktních disků do MP3 
souborů s jejich uložením na USB paměťové 
médium. Všechno funguje maximálně jedno-
duše a automaticky, na druhou stranu nelze 
do procesu a jeho parametrů nijak zasaho-
vat. Převádět se dají celá alba nebo jednot-
livé skladby. Vzniklé soubory mají datový tok 
jen 128 kb/s, tedy nejnižší standard, zato jde 
o proces doslova na pár zmáčknutí tlačítka, 
který zvládne i úplný laik v oboru digitálních 
audioformátů.

Skromně vpřed
Základnímu nastavení parametrů konverze 
odpovídá i samotná reprodukce MP3 soubo-
rů z USB médií. Výrobce zajišťuje kompatibi-
litu pouze s paměťovými zařízeními s formá-
tem FAT32 a kapacitou maximálně 32 GB. 
Na připojení moderních externích harddisků 
je bohužel nutné nechat si zajít chuť. Příjem 
rozhlasového vysílání je takříkajíc povinnou 
součástí podobných systémů a v tomto pří-
padě je relativně znát ono plnění nutnosti. 
Je škoda, že JVC si rozumí s pouze analogo-
vým šířením signálu, příjem DAB by poslal 
užitnou hodnotu celého systému podstatně 
výše. Nicméně FM tuner je dostatečně citlivý 
i selektivní. S dodávanou drátovou anténou 
(vstup pro koaxiální svod nemá) najde i slabší 

stanice ve  frekvenčně zahuštěném prostředí. 
Umí je také automaticky uložit do několika de-
sítek předvoleb. Další manipulace s nimi jako 
vymazávání nebo změna pořadí ovšem nejsou 
možné. Víc jsme ale postrádali možnost pře-
pínat na zpracování signálu v monofonním 
režimu u stanic s horším signálem. Ani příjem 
streamované hudby přes Bluetooth nenabízí 
nic než totální jednoduchost. Platí to v každém 
směru, proto lze přinejmenším ocenit maxi-
málně snadné, rychlé a spolehlivé párování 
se smartphonem nebo jinými zařízeními.

V malém měřítku
Nepostradatelnou součástí základní výbavy mi-
krosystému je dálkový ovladač. Mnohé funkce 
a možnosti lze aktivovat nebo nastavit pouze 
s jeho pomocí, protože displej JVC neskrývá 
žádné klasické konfigurační menu, navzdory 
čtyřsměrovému multitlačítku poblíž. Rozměry 
ovladače jsou opravdu mikro, jak je u nejrůz-
nější spotřební elektroniky za lidovou cenu 
obvyklé. Miniaturní tlačítka jsou tudíž nutnou 
daní, ale nepotěší. Jejich zkrocením se uživa-
tel dostane kromě konvertování nahrávek z CD 
unikátně třeba k přepínání mezi stereo a mono 
reprodukcí nebo k aktivaci DSP pro zpracování 
zvuku. Na výběr jsou čtyři režimy efektu, podle 
testování jde zřejmě o přednastavené profily 
ekvalizéru.

Součást celku
V pozici univerzálního zvukového centra za do-
stupnou cenu si mikrosystém JVC RD-E761 
vede velmi slušně. Zvukově na úrovni vyššího 
standardu přiměřeně reprodukuje nejrůzněj-
ší hudební žánry bez nedostatků. Výsledkem 

je příjemný posluchačský zážitek, s ohledem 
na předpokládané využití zcela odpovídající. 
Rozměry integrovaných reproboxů nastavují 
projevu určité mantinely, vymezený prostor 
nicméně přístroj využívá velmi snaživě. Stereo 
má dostatečnou šířku, i když bez výraznějšího 
rozložení prvků nahrávky do prostoru. Funkční 
výbava pokrývá obvyklé spektrum nároků běž-
ného uživatele, jen se musíme většinou smířit 
s velmi základní podobou funkcí. Při zhodno-
cení vztahu mezi cenou a výkonem ale ani 
tak rozhodně nejde o prohru. Propracovanější 
manuál pro uživatele by však nebyl na škodu. 

Tomáš Suchomel 
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