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Sami viete, ako je to s prvým rande. 
Tešíte sa a ste plní očakávania. Prvé 
testovanie amerických reprosústav 
YG Acoustics™ sme realizovali s modelom 
Hailey™2.2 z predajného portfólia 
bratislavskej spoločnosti Dreamaudio. 
Vedeli sme, do čoho ideme. Zostava 
v súhrnnej cene cca 150 000 € sľubovala 
nevšedný zážitok a opulentné audiofilské 
hody. Samotné „búdy“ potom s tomahavkom 
zaťatým tesne pod hranicou 60 000 €. Toť 
sumičky, z ktorých sa pretočia panenky, 
ale... Otázkou bude, či sa nám budú ciferníky 
pretáčať blahom aj pri posluchu. 
Či spočinieme vo vytržení, alebo nie.

utimatívne spracovanie

komplexný a realistický zvuk

excelentná basová zložka

na nase pomery jedine cena

AutoR ANDREJ TUROK
Foto YG ACOUSTICS

YG Acoustics 
HAileY 2
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R Coloradskú spoločnosť so sídlom v Arvade 
založili v roku 2002 páni Yoav Geva a Dave 
Komatz. Do ambiciózneho projektu šli s jas-
nou technologickou víziou a predstavou jej 
naplnenia v podobe audiofilských reprosús-
tav, definovaných mottom: „Nothing, but pure 
Truth.“ V aktuálnom portfóliu firmy dnes 
nájdete šesť základných modelov (Carmel, 
Hailey, Sonja, Sonja XV, Vantage a Invicible) 
s „upgradmi“ plus sústavami dedikovanými 
pre multikanál. A k tomu stojany a stolíky 
z Rack Series, aby som nezabudol. S vášňou 
pre hudbu a jej sprostredkované zobrazenie 
produkuje tím YG Acoustics™ technologicky 
inovatívne sústavy, nadupané patentovanými 
riešeniami konštrukcie meničov, výhybiek 
i samotnej ozvučnice. To všetko Hand Made 
and Precision Crafted in the U.S.A.

Nová línia Hailey™2 sa vyrába v troch varian-
toch – Hailey™2.1 je definovaný kompaktným 
riešením, Hailey™2R je pasívna dvojpás-
movka optimalizovaná pre stereo a domáce 
kino a napokon nami testovaná reprosústava 
Hailey™2.2 predstavuje riešenie v podobe 
ultrahighendovej stĺpovky pozostávajúcej 
z vežičky Hailey™2.1 plus basového modulu. 

Celý modelový rad Hailey je vyšperkova-
ný sloganom „Pure Harmony“ a mnohými 
nadšenými referenciami. Kľúčové technoló-
gie, s ktorými sa tu stretnete, predstavujú: 
BilletCore™, BilletDome™ NEW, ForgeCore™, 
DualCoherent™, ToroAir™, ViseCoil™ NEW, 
Cabinet Technology a FocusedElimination™. 
Slušná porcia vychytávok! Hailey™2.2 opisuje 
výrobca ako sústavy, ktoré prinášajú priro-
dzený realistický zvuk vlajkovej lode Sonja 
za cenu prístupnú širšiemu highendovému 
publiku. Zrkadlia sa tu identické technológie 
s prvotriednym priemyselným dizajnom. 
Skrátka – strojárenstvo 21. storočia a ultima-
tívne remeselné spracovanie v službách tej 
najlepšej možnej percepcie. 

76-kilogramová skulptúra má siluetu, ktorá 
je v delenej hornej veži kubická. Ale tesne 
nad nadväzujúcou basovou sekciou sa začína 
zaobľovať – lukovo prehnutý rádius decentne 
pokračuje až po samý spodok kabinetu. Boč-
ný pohľad prezradí, že predný panel smerom 
nadol vystupuje dopredu, čím je definovaný 
uhol vyžarovania woofera a docielené ideálne 
sfázovanie všetkých pásiem. Steny kabinetu 
sú precízne CNC vyfrézované zo zliatiny letec-

kého hliníka. Tlaková asambláž komponen-
tov kabinetu bez vibrácií poskytuje žiaducu 
tuhosť a rezistenciu. Technológia FocusedE-
limination™ eliminuje vnútorné turbulencie 
a energetické straty vnútri kabinetu v nepo-
rovnateľne vyššej miere, než aká sa dosahuje 
pri otvorených reprosústavách. 

Všetky dvojice stĺpov sú precízne spárované 
výrobcom, a to už na úrovni komponentov 
výhybiek a meničov. Sústavy poskytujú 
frekvenčný rozsah od 20 Hz po 40 kHz. Basový 
reproduktor BilletCore™ so stredne vysokou 
tuhosťou je konštrukčne obdobný ako vyššie 
umiestnený stredobas s menším priemerom. 
Membrány oboch meničov sú priamo vo 
firemnej výrobe precízne (CNC) odfrézova-
né z monolitu leteckého hliníka. Ich pomer 
tuhosti a hmotnosti je vďaka tomu fenomenál-
ny. Výškač BilletDome™ s nízkym skreslením 
poháňa magnetický systém ForgeCore™ so 
skeletom so sofistikovanou 3D geometriou. 
Plne pasívny koncept a proprietárna výhybka 
DualCoherent™ pracujú s deliacimi frek-
venciami 65 Hz a 1,75 kHz. Sú navrhnuté na 
základe vlastného softvérového konceptu. 
Basové induktory ViseCoil™ znižujú rezi-
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duálne straty a zlepšujú linearitu pre väčší 
vplyv basov a uľahčenie spolupráce s väčšinou 
použitých zosilňovačov. Induktory ToroAir™ 
eliminujú krížové presluchy. Voliteľná kabeláž 
NordOst je primárne schválená pre interné 
zapojenie všetkých modelov Hailey, ak si 
zákazník nevyžiada iné vnútorné káblovanie. 
Všetky modely línie Hailey sú plne modulárne 
a teda v horizonte budúcnosti upgradovateľné 
v súlade s vývojom a požiadavkami. 

Tak sme sa dali do počúvania. Od prvých 
tónov nám svitlo, že máme do činenia 
s jednými z najrealistickejšie a najkomplex-
nejšie hrajúcich búd na trhu. Či sme počú-
vali Oscara Petersona s perlivým klavírom 
a famózne vykresleným kontrabasom, alebo 
zvonivú gitaru Marka Knopflera, virtuózne 
preludovanie Briana Bromberga, komplexné 
perkusie s neskutočne podaným trianglom 
a hlbokými japonskými kotlami – všetko 
hralo na jednotku s hviezdičkou – prítomne, 
entuziasticky, naturálne, proporcionálne, 
s realisticky podaným priestorom. Tu mi nedá 
nespomenúť, že spoločnosť Devialet, ktorej 
korekčný a adaptačný softvér, zabudovaný 
v jej špičkových produktoch, upravuje finálny 
prednes, konštatovala pri reprosústavách 
YG, že pri nich nie sú žiadne zásahy potrebné 
ani žiaduce. Nečudo. Miera realizmu a kom-
plexnosti tu dosiahla nový, neslýchaný level, 
keď je už iba krôčik k autentickému koncertu 
živých hudobníkov u vás v obývačke. Je zby-
točné a z môjho pohľadu skoro až perverzné, 
uchyľovať sa k analýze podania jednotlivých 
pásiem, keď všetko hrá tak koherentne, 
so samozrejmou muzikálnosťou, presne 
a dynamicky, a pritom vás to šialene baví 
a vy „škemráte“ – ešte, ešte, ešte... Nevedeli 
sme sa nabažiť toho akustického pôžitku, 
sprostredkovaného výnimočne vyladenou zo-
stavou s frontmanom s Mercuryho charizmou 
a genialitou. Nepochybujem, že komponenty 
zostavy dávajú búdam to najlepšie, tak ako 
obliekajú špičkoví módni tvorcovia haute 
couture svoje najlepšie manekýnky. Len sme 
sedeli ako päť peňazí, ani „nedutali“, počúvali 
a ochkali blahom ako partička mačičiek nad 
miskou plnou šľahačkovej smotany. Každé 
cinknutie triangla, každý záber sláčikov, 
každé zadutie saxofónu má svoje miesto, far-
bu, svoj význam v textúre snímky. Nahrávky 
vo vysokom rozlíšení boli plné alikvótneho 
perlenia, života až na dreň a z toho všetkého 
vzlínala esenciálna krása hudby. 

Ak takto hrajú tretie najvyššie reprosústavy 
od YG Acoustics, ako potom hrajú Sonja 2 
a Sonja XV?! Kam sa dá posunúť? Viem si 
predstaviť zvuk väčší, ako je rozsiahlejší 
symfonický orchester v porovnaní s tým 

komorným. Ale posun v realistickosti a kom-
plexnosti si veľmi predstaviť neviem. Anyway 
– Haileyho akustické kométa priletela, 
zažiarila, uhranula nás a hádam aj zvesto-
vala nový etalón pre highendový svet. Som 
konšternovaný, vybláznený a per plex. Toto je 
aristokratická revolúcia.

Reťazec
Pre amp – Ayre KX5 twenty, Power amp – Pass 
Labs X250.8, DAC – Chord Dave, sieťová filtrá-
cia – Torus AVR16, káblový set Siltech – spk 
– Crowne Prince, xlr Crowne Prince, power 
Ruby Mountain II, USB – Golden Universal II, 
Rack - ARTESANIA EXOTERYC ER 3+3 !

Meniče: 3 (basový, stredobasový a výškový)

Kabinet: uzavretý

Frekvenčný rozsah: 20 – 40 000 Hz

Citlivosť: 87 dB (2,83 V/1 m)

Impedancia: 4 Ω nominálne, minimálne 3 Ω

Výhybka: 65 Hz  a 1,75 kHz

Rozmery: 122 x 33 x 54 cm

Hmotnosť: 76 kg/ks

Cena: 59 000 €/pár

www.dreamaudio.sk
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