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R Obdivujem ich každoročne na najväčšej 
mníchovskej výstave, a hľa zrazu mám jednu 
takúto elektrónkovú nádheru osadenú vo 
svojom redakčnom racku. Tradícia francúz-
skej značky Jadis sídliacej na juhu Francúzska 
v blízkosti mesta Toulouse siaha na koniec 
minulého storočia, presnejšie do roku 1983, 
kedy šéfdizajnér André Calmettes naplno 
podľahol svojej vášni v kvalitné elektrónko-
vé komponenty. Prvé modely skladal ručne 
sám podľa originálnych plánov, ale čoskoro 
si vybudoval tým šikovných technikov, ktorí 
boli schopní vyrábať elektroniku v súlade 
s jeho filozofiou. Dodnes sú všetky produk-
ty Jadis skladané ručne a podliehajú tým 
najprísnejším požiadavkám na kvalitu, ktoré 
im zaručujú špičkové hudobné parametre 
a dlhoročnú trvácnosť. Produktové port-
fólio komponentov Jadis je dnes pomerne 
bohaté a zahŕňa 9 predzosilňovačov, rovnaký 

počet koncových zosilňovačov, 8 integráčov, 
a tiež DAC s oddeleným zdrojom. Ďalej sú to 
špičkový CD transport Calliope s váhou 50 
kilogramov, cd prehrávač Orphee, a dvojica 
dizajnových gramofónov Thalie a Hestia.

Z rodiny integrovaných zosilňovačov som 
dostal tip na medel Jadis I50, ktorý sa javí ako 
optimálna voľba v rámci svojho výkonu a po-
vedzme ešte zaplatiteľnej sumy. Z estetického 
hľadiska ide o oku lahodiaci zosilňovač ktorý 
vystavuje na obdiv všetky svoje prednosti. 
Čelný panel je uchytený na celokovové šasy 
štvoricou priznaných imbusových skrutiek. 
Obsahuje zľava veľký páčkový spínač za-
pnutia/vypnutia, nasleduje kontrolná dióda, 
elegantný nápis Jadis, masívny otočný regu-
látor úrovne hlasitosti, vedľa rovnaký otočný 
ovládač balance, modelové označenie I50 
a celkom vpravo posledný z trojice otočných 

Jadis. Ako vznešene a príjemne znie toto slovo 
pomenuvajúce názov luxusných francúzskych 
lampových hifi komponentov. 

ovládačov pre nastavenie navoleného vstupu. 
Do vrchnej oceľovej platne je v pravej prednej 
časti osadených päť elektróniek predzosil-
ňovača, a za nimi sa vyníma štvorica veľkých 
výkonných lámp KT150. Všetky s nápisom 
made in Rusia. Podľa výrobcu sú to momen-
tálne tie najlepšie a najvýkonnejšie elektrón-
ky na trhu. V pravej zadnej časti za svietiacimi 
elektrónkami je poctivo zapúzdrená dvojica 
špičkových výstupných transformátorov.
V ľavej prednej časti je osadená veľká krištá-
ľová dióda upozorňujúca na zmenu úrovne 
hlasitosti, za ňou sú rebrá pasívneho chla-
denia a celkom vzadu masívna zdrojová časť 
napájania s elegantnou plaketou a nápisom 
Jadis, power supply, Handcrefted in Frna-
ce. Ešte som nepočul jediný tón, a už mám 
úsmev na tvári. Poďme ešte na zadný panel. 
Ten je osadený piatimi pármi pozlátených 
RCA konektorov, digitálnym USB B vstupom, 
dvoma pármi pozlátených reproduktorových 
terminálov, a samozrejme napájacím konek-
torom. Integrácia USB B konektora významne 
rozširuje možnosti ináč maximálne puristicky 
navrhnutého zosilňovača, keďže umožňu-
je prehrávať hudbu z počítača vo vysokej 
kvalite.

AutoR OLIVER DRÁB
Foto JADIS
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Elektrónkové zosilňovače, Jadis i50 nevy-
nínajúc si potrpia na dostatočné úvodné 
rozohriatie. Kumuláciou tepla v elektónkach 
úmerne narastá dynamika a objem zvuku, čo 
som vnímal zakaždým, keď som Jadis začal 
počúvať bezprostredne po zapnutí. Keď som 
sa po hodine počúvania vrátil k úvodným 
skladbám, kedy sa výkonné KT150-tky iba 
rozohrievali, zvuk mal celkom nový rozmer. 
Výrazne väčšiu scénu, mohutnejší a dokonale 
kontrolovaný bas, ale k tomu sa ešte dostane-
me. Okrem výkonných KT150-tiek koncového 
stupňa využíva Jadis na predzosilňovači pár 
ECC83-jek a tri kusy ECC82.

Zosilňovač Jadis i50 som pripojil k redakč-
ným referenčným reproduktorom Sonus 
faber Amati Futura. Ide o pomerne náročnú 
3,5-pásmovú reprosústavu s citlivosťou 90 dB 
a 4 ohmovou impedanciou. Takéto parametre 
si pýtajú poriadne zdatného tandemové-
ho partnera, ináč sa meniče ani poriadne 
nerozcvičia. Jadis i50 má však papierovo 2x50 
wattov v čistej triede A, čo by malo bohato 
stačiť aj na bedne s tak vysokými nárokmi. 
Pamätám si úplne presne, s ktorou skladbou 
som sa pred viac ako mesiacom pustil s ne-

dočkavosťou do počúvania. Ennio Morricone 
z posledného LP 60 Years of music skladba 
Once upon a time in America. Prekvapila 
ma veľkosť scény, akú som doteraz pri tejto 
skladbe na rôznych zostavách nezazname-
nal. Famózne nástupy, ktoré sú v správnom 
momente skrotené a utlmené presne ako 
pod taktovkou skúseného dirigenta. Na 
albume Violator 1990 Depeche Mode som 
sa v skladbe Personal Jezus nevedel naba-
žiť vokálu Dave Gahana. Miro, náš tímový 
kolega iba neveriacky krútil hlavou a rovno 
z gramcu mi zbalil LP-čku s tým, že si ju musí 
ešte raz vypočuť pekne sám doma. Myslím, 
že i keď má momentálne rovnaké talianské 
repro bedne nebude mu to bez i50-tky nič 
platné. Ďalšou skladbou z sacd nosiča bola 
klasika Allegro v podaní Sergeia Sergeevi-
cha Prokofieva. Opäť veľkolepé „divadlo“. 
Fantastická scéna, vzdušnosť a dynamika, na 
akú som pri klasických nelampových zosíkom 
neni zvyknutý. Tie svetielkujúce fľašky majú 
vážne niečo do seba. Postupne si prechádzam 
svoju zbierku hudobných FLACov a poväčšine 
nenachádzam slov, aké množstvá doposiaľ 
nepoznaných informácii a detailov sa na mňa 
z dobre známych talianskych reproduktorov 

valia. Pozastavím sa pri albume HIStory 
1995 Michael Jackson a skladbe Stranger 
in Moscow. Mohutný, presný a dokonale 
kontrolovaný bas ma zasiahol do hrude ako 
blesk a ja som zostal paralizovaný sedieť až 
do konca skladby. Pustil som si ju ešte raz 
a potom opäť. Nikdy predtým som pri nej 
nezažil takúto vlnu emócií. Skladba Drum, 
Nils Lofgren Band vo formáte 192 kHz/24bit 
FLAC je opať o dokonalej basovej kontrole, 
rýchlosti a ukážkovej separácii nástrojov. 
Každý jeden si zachováva svoje telo aj charak-
ter a je aj v spleti množstva ďalších nástrojov 
dobre čitateľný. 

Extra kapitola je samotný priestor. Pokiaľ 
ide o šírku a hĺbku scény nemám Jadis 
I50 prakticky s čím porovnávať. V kate-
górii integrovaných zosilňovačov sa stal 
pre mňa novou referneciou po v minulosti 
testovanom modeli Mark Levinson No.585. 
Myslím, že nepreženiem keď napíšem, že si 
do vrecka schová aj viaceré delence vyššej 
cenovej kategórie. Priestor je jeho absolútne 
najsilnejšou stránkou. Je dokonale plastic-
ký, trojrozmerný. V skladbe Polly, Nirvana na 
albume MTV Unplugged In New York mám 

 dizajn

kvalita prevedenia

veľký realistický zvuk

excelentný priestor

vyššia spotrebaJadis i50
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pred sebou kapelu ako vyskladanú z leporela. 
Reproduktory sú preč a hlas Kurta Cobaina 
v skladbe Where Did You Sleep Last Night sa 
mi zavŕtal pod kožu a spôsobuje mi mrazenie 
a zimomriavky. Takto nejako si predstavujem 
dokonalý integrovaný zosilňovač. 

Jadis I50 bol pre mňa príjemným vytriezve-
ním z nevedomosti, že lampový zosilňovač 
nedokáže zahrať okrem klasickej a jazzovej 
muzičky niečo tvrdšie a rýchlejšie. Opak je 

však pravdou a rocková hudba mu dokon-
ca nesmierne pristane. Moje obľúbené LP 
írskych U2 som točil dookola ako nikdy 
doteraz. Skrátka ma to na jeho elektrónkach 
bavilo. Zvuk bol živší, väčší, o poznanie 
prítomnejší. Perfektná kontrola nad dvoma 
sadami rozmerných meničov referenčného 
modelu Sonus faber Amati Futura čo to 
napovedá aj o papierovom naháňaní výko-
nov. Odhliadnúc od vyšších prevádzkových 
nákladov, ktoré v sebe zahŕňa o niečo vyššia 

spotreba elektrickej energie, a samozrejme 
ani kvalitné sady elektróniek nie sú zadar-
mo, vedel by som si s Jadis I50 predstaviť 
dlhodobé spolunažívanie v spoločnej 
domácnosti. Jeho Jadis I50 nie je vrcholným 
modelom v rámci ponuky integrovaných 
zosilňovačov Jadis. Tu kraľuje top model 
I88 osadený dvojnásobným počtom elektró-
niek s výkonom vesmírnych 90 W na kanál 
v čistej triede A, ktorému sa povenujeme 
v niektorom z ďalších čísel. !

Integrovaný zosilňovač s diaľkovým ovládaním 

a digitálnym vstupom

Počet kanálov: 2

Výstupný výkon: 2 x 50 W tireda A 

Vstupy: 4 x RCA, 2 x optický

             1 x digitálny USB B (192 kHz/24 bit)

Rozmery (v x š x h): 24,5 x 48,5 x 34,5 mm

Hmotnosť: 32 kg

Vyhotovenie: zlaté, strieborné

Spotreba: 300 W

Cena: 9 500 €

www.dreamaudio.sk

Jadis i50


