PROFILY

poslech chybí. Basové a výškové složky můžete regulovat i odděleně dálkovým ovladačem.
Soundbar v 3,1 kanálové konfiguraci přes
absenci horních efektů umí obstojně přenášet zvuky k akčním a katastrofickým filmům,
vychutnáte si s ním i filmy plné bitevních scén
a raketových startů. Dobře mu sedne populární hudba, proto se nemusíte obávat na něm
pouštět písničky z mobilu přes Bluetooth. Thriller Poslední noc v Soho umí dokonale podat
s atmosférou 60. let včetně songů té doby.
První muž i Le Mans‘66 dostaly skvěle podané havárie a starty raket i letadel, ať Titan,
Saturn V, X-15 nebo Lockheed Electra. Závody Nascar nebo 24 hodin Le Mans

Rivalové: Samsung HW-S60B

(8 990 Kč); Yamaha YAS-201

(8 490 Kč)

3.1 a Dolby Atmos navrch
S O U N D B A R J VC T H - E 8 51 B 

8 99 0 Kč

Dražší reprosoustavy určené ke spolupráci s televizorem mají
zpravidla bohatou výbavu dekodérů, vylepšovačů obrazu vedeného
přes HDMI porty a především výhradně digitální a bezdrátovou
konektivitu doplněnou virtuálními asistenty a propojením s domácí
wifi. U těch levnějších sice podobné doplňky nenajdete, zato ale mají
i analogové propojovací možnosti a nejsou závislé na Google Home
nebo Apple AirPlay.

S

oundbar JVC TH-E851B namísto různých
asistentů a bezdrátů disponuje škálou
hardwarových (analogových i digitálních) propojek, mezi nimiž nechybí ani ty ze staré školy. Bezdrátové je jedině propojení (respektive
přenos signálu) mezi soundbarem a subwooferem, nepočítám-li rozhraní Bluetooth. Do konektorů ve vybrání na zadní stěně tak můžete
připojit i starý televizor nebo CD přehrávač
nejen opticky přes Toslink, ale i koaxiálně do
S/PDIF cinche. HDMI konektory najdete vzadu
celkem tři, jeden je určen pro TV s eARC, takže
můžete přes soundbar poslouchat i televizní
vysílání a ne pouze filmy z Blu-ray či DVD přehrávače. USB konektor slouží pro flashovou
paměť s MP3 nahrávkami. Soundbar lze pověsit na zeď pod televizor, potřebné úchyty
a šrouby včetně hmoždinek najdete přibalené k přístroji. V příslušenství nechybí i propojovací kabely, jeden HDMI, jeden s Toslink
konektory a jeden pro analogové propojení
s párem cinchů na jednom konci a stereofonním 3,5mm jackem na druhém. Ovládací
tlačítka pro základní funkce jsou opravdu tlačítka a ne jen pouhé reliéfní výstupky, proto je
výrobce umístil na boční stěnu. Celá skříňka
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soundbaru je plastová a zaoblená, látkové
překrytí má jen čelní panel se šesti reproduktory. Pod látkou prosvítá maticový displej
s pěti scrollujícími znaky a měnitelným jasem
a také indikační dioda. Soundbar zvládá jediný
dekodér prostorového zvuku (Dolby Atmos),
ale reproduktory má pouze na čelní stěně,
takže příliš nepřenáší efekty shora. Soundbar
se do režimu Standby umí uvést automaticky
po 15 minutách bez signálu. Dálkový ovladač
svede řídit i přehrávání z USB, zvukové efekty
a vstupy.
Subwoofer je stavěn „na výšku“ a kromě
tlačítka pro spárování se soundbarem a indikační diody na něm jiný ovládací prvek nenajdete. Reproduktor ústí vespod, bassreflex na
boku. Kvůli umístění reproduktoru musí mít
pryžové nohy reproskříně potřebnou výšku.

Jednoduchý a solidní zvuk
K lepšímu dojmu z filmů a písniček je soundbar vybaven ekvalizérem se čtyřmi přednastavenými průběhy a prostorovým efektem
Vertical Surround, který neposkytuje zvuky
shora, spíše zvětšuje šířku poslechového prostoru. Režim pro noční sledování, respektive

znějí s pravou syrovostí
a řevem motorů. Dunkerk s bombardováním
pláží s vojáky čekajícími na odplutí bouchá
se vším všudy, pěkně se sledují, respektive
poslouchají i vzdušné souboje a palba z ručních zbraní. Autobiografické drama Bohemian
Rhapsody dostalo skvělou atmosféru koncertu na obřím stadionu ve Wembley, kterou si
vychutnáte se všemi detaily a bombastičností. Soundbar se díky nabídce efektů obstojně
vyrovnává s absencí zadních kanálů a dokáže
solidně přenášet jak hudební, tak především
filmové zvuky.
Michal Zetek

PAR AME TRY
konfigurace kanálů
výkon

3.1
200 W (soundbar)		
180 W (subwoofer)
kmitoč. charakteristika 120–20 000 Hz (soundbar)		
40–120 Hz (subwoofer)
dekodér
Dolby Atmos
přípojky
HDMI / eARC, TOSLINK, S/PDIF,
Aux (jack 3,5 mm), USB-A
bezdrátové připojení
Bluetooth 5.1 (SBC)
rozměry (š × v × h )
96,1 × 7,4 × 10,5 cm (soundbar)
24 × 42 × 24 cm (subwoofer)
hmotnost
8,9 kg
web
jvcaudio.cz

HODNOCENÍ
X slušný soundbar za slušnou cenu
Z chudší vybavení dekodéry

zvuk

výbava

obsluha provedení

vynikající

