
P řístroje Chord jsou obvodově originální 
a nekompromisní, ale především desig-
nově tak výjimečné, že si je nelze splést 

s žádnou konkurencí. Konceptem každého 
aparátu je robustní mechanické řešení, je-
hož předpokladem jsou dokonale technolo-
gicky zpracované přesné díly z hliníkové sli-
tiny. Detailní zpracování hliníkových dílů, na 
které jsem zvyklý například u výrobků Apple, 
u Chord vyniká neobyčejnou robustností. Na 
první dojem působí trochu neotesaně a ne-
zvyklé ovládací prvky to korunují. Než ale 
převodník/zesilovač Hugo2 zapojíte, získá-
te k němu docela rychle sympatie. Není to 
hračka, která může při prvním doteku utrpět 
nějakou újmu. Masivní hliníkový hranol je na 
kratších stranách osazen všemi nezbytnými 
zásuvkami, dvěma USB, jednou nabíjecí a dru-
hou signálovou. Na druhé straně jsou optický 
a koaxiální vstup, stereofonní výstup cinch 
a sluchátkové zásuvky 3,5 mm a 1/4“, takže 
v klidu můžete zapomenout na redukci. Větší 
hmotnost Huga2 není úplně příznivá pro mo-
bilní využití (půlkilová hliníková kostka je vhod-
ná spíše do batohu než do kapsy), na druhou 
stranu ho ale ani „highendovější“ kabely ne-
stáhnou ze stolu nebo z police. D/A převodník 
– sluchátkový předzesilovač se ovládá čtyřmi 
kulovými tlačítky z průsvitného polykarbonátu, 
která se po zapnutí barevně podsvítí. Přepína-
jí se jimi vstupy, digitální filtry, a sluchátkový 
„processing“ X-PHD, barevné podsvícení se 
mění se změnou funkce. Do Huga je vidět vel-
kou skleněnou čočkou, pod jejímž středem je 
vícebarevný LED čip, který mění barvu v zá-
vislosti na vzorkovacím kmitočtu signálu na 
vstupu. Protože autorem obvodového řešení 
je Rob Watts, je tam uvedeno i jeho jméno. 
Posledním ovládacím prvkem je zapuštěná 
polykarbonátová koule, kterou se nastavu-
je hlasitost a současně se mění i barevnost 
jejího podsvícení. Čím světlejší podsvícení, 
tím hlasitější je reprodukce. Protože ovládání 
funkcí tlačítky je sekvenční, musíte si natréno-
vat, jakou barvu mají tlačítka pro vámi prefe-

rované nastavení. Pak už je všechno logické 
a jednoduché. Když si nic nechcete pamato-
vat, můžete použít dálkový ovladač, na kterém 
jsou alespoň vstupy a hlasitost jasné, každá 
funkce má své popsané tlačítko. Jak je z výčtu 
zásuvek zřejmé, D/A převodník – sluchátkový 
zesilovač Hugo2 má akumulátorové napájení 
ze dvou LiIon baterií 3,7 V/9,6 Wh a na jedno 
nabití je schopen hrát až osm hodin. Nabí-
ječka je v příslušenství. Hugo má k dispozici 
USB vstup, koaxiální S/PDIF, optický Toslink 
a spojení Bluetooth, schopné i aptX přenosu. 

Všechno může být i jinak
Elektronika DA převodníků nepoužívá konfekč-
ní monolitické obvody, ale využívá naprogramo-
vané obvody FPGA (Field Programmable Gate 
Array) a programovatelná hradlová pole Xilinx 
Artix-7. Výsledné digitálně/analogové vlastnos-
ti jsou dané především použitým programem 
a navazujícími výstupními prvky. Naopak slu-
chátkové zesilovače konstruktéři osadili dis-
krétními součástkami, řešenými tak, že nízký 
výstupní odpor vztažený například k impedanci 
reproduktorových soustav zaručuje činitel tlu-
mení vyšší než 10 000. Kdo z vás to má? 

S přepínáním filtrů a X-PHD si užijete! Fil-
try jsou k dispozici čtyři: s 256násobným 
převzorkováním, s 256násobným převzorko-
váním a filtrem potlačujícím vyšší kmitočty, 
se 16násobným převzorkováním a totéž plus 
filtr potlačující horní část pásma. Filtry jsou 
optimalizovány především pro DSD záznamy. 
Subjektivně, první filtr je exaktnější, studeněj-
ší a postupně se s dalšími filtry signál zjemňu-
je, „zaobluje“. 

Přepínač označený X-PHD zavádí do signá-
lu ve třech stupních přeslechy mezi kanály. 
Poslechově to vylepšuje levo-pravé nahrávky 
s „dírou mezi ušima“. Přeslechem se mírně 
zaplní prostor mezi ušima a trochu se přiblí-
ží poslechu přes reproduktorové soustavy. 
Efekt je o to větší, čím víc sluchátka izolují od 
okolí. U AKG K-1000 je téměř nepatrný, sa-
motné akustické přeslechy jsou dostatečně 

intenzivní, u sluchátek Beyerdynamic DT880 
(otevřený typ) je efekt výrazný a u uzavřených 
sluchátek bude naprosto přehledný.

Linkový výstup najdete na sluchátkovém 
výstupu, a je také regulovatelný! Chybou na 
kráse jsou zapuštěné cinch zásuvky, takže ka-
bely zakončené konektory cinch s konstrukcí 
WBT, Supra apod. nepoužijete, nevejdou se 
do zapuštění. Je to škoda, a přestože Hugo2 
slouží především jako mobilní převodník 
a sluchátkový zesilovač, je zcela nekompro-
misní a plnohodnotně využitelný i ve stabilním 
highendovém systému. 

Miroslav Láb

Netopýří ucho

Test proběhl s využitím následujících komponentů: RAID 
pole Western Digital, ShareSpace, počítač MacBook Pro 
13 Retina, BD přehrávač OPPO BD-95, předzesilovač 
Accuphase C-265, výkonový zesilovač Accuphase P-450, 
reproduktorové soustavy KEF R-700, kabely DIY, sluchátka 
AKG K-1000, Beyerdynamic DT-880. Jako testovací 
posloužily hudební soubory z NAS ve formátu FLAC a WAV 
(44,1–192 kHz/16–24 bit) a také LP a CD Miles Davis: 
Tutu (Columbia, 1986), Miles Davis: Kind of Blue 
(Columbia, 2009), The Rolling Stones: Let It Bleed (Virgin, 
2012 Remastered), The Rolling Stones: Bridges To 
Babylon (Virgin, 1997), Antonio Forcione & Sabina 
Sciubba: Meet Me In London (192 kHz Super Hi Def 
Edition, Naim, 1998), Diana Krall: The Girl in the Other 
Room (Verve, 2004), John Coltrane, Blue Train (Blue Note 
Rec., 1957 – 192 kHz/24 bit) a další. -ml-

Na čem se testovalo

Jak to hraje? Skvěle! Reprodukce je tak čistá a klidná, 
že spolehlivě rozlišíte jednotlivé filtry a nastavením 
přeslechů si vytvoříte příjemný náznak prostorového 
efektu i přes sluchátka. Výstupní zesilovač Huga 
vymáčkne ze sluchátek všechno, čeho jsou schopna. 
Z linkového výstupu je reprodukce skvělá, z nahrávek se 
nevytratí sebemenší detail! Možnost přepínání 
digitálních filtrů (okamžitě, bez prodlevy), spolu 
s různou mírou přeslechu udělá z poslechu skutečný 
zážitek. Upozorňuji, Hugo2 je návykový! 

H O D N O C E N Í
X  originální vzhled; zajímavé ovládání 

a především vynikající reprodukce!

Z  pouze hluboce zapuštěné cinch zásuvky line out

P A R A M E T R Y
kmitočtový rozsah  20–20 000 kHz (±0,2 dB)
výstup/impedance třída A/0,025 Ω
činitel harm. zkreslení max. 0,0001 %
odstup rušivých napětí  min. 126 dBA
výstupní výkon 94 mW/300 Ω, 740 mW/33 Ω,
 1050 mW/8 Ω
vstupy  micro USB – max. 768 kHz; 
 koaxiální – max. 384 kHz; 
 optický – max. 192 kHz; BT aptX
výstup stereo/cinch 
reprodukuje  PCM 44,1–768 kHz/16–32 bit, DSD512
rozměry (š × v × h) 13 × 2,1 × 10 cm
hmotnost 450 g
web www.voice-audio.cz

Těžká mobilní technika
Anglická firma Chord Electronics Ltd. působí v elektroakustice od roku 
1989. Jejími prvními výrobky byly výkonové zesilovače určené původně 
pouze pro studia BBC. Díky mimořádnému technickému řešení se 
postupně prosadily i ve studiích Abbey Road a Sony Music. 
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