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Pri potulkách po tohtoročnej výstave Audio, 
video a domáce kino som niekoľkokrát za-
kotvil v posluchovke banskobystrických  hi-fi 
špecialistov Enigma-Audio. Okrem parádnych 
dizanoviek Focal Kanta, ktoré dorazili na 
výstavu doslova priamo z Paríža, som jedným 
očkom poškuľoval po malej hracej skrinke, 
ktorá na striedačku sekundovala v prestáv-
kach hlavnej zostave. Priznám sa, najskôr ma 
ako „pravého“ hifistu zaujalo jej príjemné 
meniace sa ambientné osvetlenie. Pozriem 
bližšie a tuhľa označenie T+A s prívlastkom 
Cala SR. Pred sebou mám vynovenú verziu 
univerzálneho domáceho systému od prestíž-
neho nemeckého výrobcu. Tretí deň na záver 
výstavy už netrpezlivo čakám, kedy poslední 
započúvaní okukávači opustia miestnosť 
a ja si s pocitom neskrývaného šťastia 
odnášam Calu SR do svojho posluchového 
vigvamu. 

Ešte v ten samý večer pripájam Calu na svoje 
hrubé káble značky Wireworld  a na výkon po-

merne náročné debny Sonus faber Olympica 
II. Prepojovacie káble zapájam do prehrávača 
OPPO UDP-205 a načítavam vložený USB 
disk, ktorý som dostal spolu s Calou. Prvé 
prívetivé tóny skladieb gruzínsko-britskej 
speváčky Katie Melua a ja premýšľam, kde 
sa to všetko pekné a melodické do tej malej 
hracej skrinky pomestí. Vokál sa krásne 
rozprestiera do priestoru. Džezová gitarka 
Path Methenyho mi brnká naživo v obývačke 
a harfové sóla v podaní švajčiarskeho feno-
ména Andreasa Vollenweidera sú presvedči-
vé ako reklama na parfum Chanell 5 v butiku 
na parížskej avenue. S privretými viečkami 
s pokojne prepočítavam struny tohto úžasné-
ho nástroja. Z testu sa mi práve vrátili krásne 
regálové debničky Xavian Ambra. No nedá mi 
nespárovať toto našľapané nemecké ťažidlo 
s kusom ďalšej, talianskej, presnejšie česko-
talianskej ručnej výroby. Pokiaľ hrala Cala 
doteraz bezchybne, teraz začína excelovať. 
Stĺpové debny Olypica II hrali pekne, ale – 
samozrejme – reťazec nebol optimálne vyvá-

žený. Až menej náročné regálovky s predným 
basreflexom odhalili plný potenciál Cala 
SR. Scéna podrástla a zlepšil sa  priestor. 
Stále vnímam uvoľnenosť, ale z nahrávok 
cítim o niečo lepší drajv a presnosť. Trúfnem 
si teda aj na nejaký ten rock. Oprášil som 
pár flackov z kultového albumu Nevermind. 
Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come as 
you are, Lithium. Spominate si ešte? Neviem, 
kedy naposledy som si takto vychutnal tieto 
skladbičky. Po hudobnej stránke za dané 
peniaze nenachádzam chybu. Určite ste však 
zvedaví, čo má Cala SR pod kapotou. Tak 
nech sa páči.

Celohliníkové šasi v dizajne natiahnutého 
písmena U pôsobí moderne a pripomína 
betónový skelet luxusného príbytku. Predo-
všetkým však dobre odvádza teplo kumulo-
vané výkonnými zosilňovačmi. Čelný panel 
je osadený jednoduchým displejom, ktorý 
je z diaľky nad dva metre čitateľný pre drobné 
písmenká iba pre bystrozrakých zaberá odha-
dom ¾  priestoru. Spodná časť je otvorená až 
po zadný panel osadený plejádou konekto-
rov. Diódy s farebnými filtrami umiestnené 
v jej vnútornej časti emitujú ambientné 
osvetlenie. Nastaviť sa dá viacero statických 
odtieňov alebo si môžete zvoliť režim poma-
ly, či rýchlejšie sa prelínajúcich farieb.

Na zadný panel konštruktéri upratali ešte 
viac konektorov, ako mala predchádzajúca 
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verzia Cala, a i tá už ich mala požehnane. 
Poctivé masívne reproduktorové terminály 
si poradia s vidličkami, ale pre jednoduchší 
prístup ku konektorom by som odporúčal za-
pojiť banánové koncovky. Pod pravým párom 
terminálov je anténny vstup a digitálna časť 
obsahujúca dvojicu optických digitálnych 
vstupov, nasleduje koaxiálny vstup a koaxiál-
ny výstup. Analógová časť je osadená dvoma 
pármi vstupov,, pričom vstup na pozícii A1 
IN môže byť nakonfigurovaný ako súčasť 
viackanálového prenosu. Analógový vstup 
s pozíciou A2 IN možno navoliť v režime pre-

Funkcie: Streaming klient, RDS-FM tuner, 
predzosilňovač s DSP procesorom, stereo 

koncový zosilňovač
Rozhrania: LAN, WLAN, USB 2.0,  

Bluetooth (A2DP)
Server médií: UpNP AV, Media Player 10  

(WM-DRM 10), vTuner Internet Radio Service, 
DLNA kompatibilný server

Podporované streamovacie služby:  
Tidal, Qobuz, Deezer

Formáty: MP3, WMA, FLAC, AAC,  
OGG, LPCM, WAV

Výkon: 2 x 55 W (pri 4 Ω)
Hmotnosť: 5 kg
Cena: 2510 €

www.enigm-audio.sk

dzosilňovača pre gramofónovú prenosku MM 
aj MC s vysokým výstupným napätím. Ponuku 
uzatvára jeden analógový výstup a tiež vý-
stup pre subwoofer. Stále však nekončíme. 
Nasleduje LAN konektor, USB2 vstupný 
konektor, uzemnenie na gramofón, 3,5 mm 
vstup na slúchadlá a nakoniec vyústenie wifi 
modulu na osadenie antény na zlepšenie 
prijímaného signálu. Úplne na pravej strane 
pri čelnom pohľade je konektor na zapojenie 
kábla pre napájací sieťový zdroj s vysokou 
stabilitou, ktorý poskytuje dostatok energie 

aj pri kontinuálnom vysokom zaťažení.
Ovládanie a prvotné nastavenie Cala SR je 
na môj vkus zľahka komplikované. Aplikácia 
T+A NavigatorCala pracuje zatiaľ v režime 
základných funkcií a pokiaľ si prajete nastaviť 
si napríklad účet niektorej z integrova-
ných platených služieb je potrebné to urobiť 
komplikovanejšou cestou za pomoci diaľko-
vého ovládania. Následne si už v aplikácii 
listujete v playlistoch, volíte vstupy, ovládate 
hlasitosť. 

Výkonové zosilňovače sú postavené na rých-
lych spínacích výstupných obvodoch s vyso-
kým kontinuálnym výkonom postačujúcim aj 
na pripojenie väčších reproduktorov. Výkon 
modelu Cala SR 2 x 55 W pri 4 Ω je absolútne 
postačujúci na väčšinu reprosústav. Pokiaľ by 
sa vám predsa málilo, verzia s integrovaným 
cd prehrávačom Cala CDR vytlačí pri rovnakej 
konštrukcii so svojho zosíka až 2 x 100 W pri 
4 Ω. Na začiatku testovania som zo zvedavos-
ti zľahka prestrelil, keď som do reťazca zapo-
jil debny pomerne náročné na výkon, ale aj 

napriek tomu bolo zvukovo všetko v najväč-
šom poriadku a Cala SR nezaváhala. Pokiaľ 
však zvolíte kvalitné regálovky alebo menšie 
sĺpy, je možné, že zažijete malú zvukovú nir-
vánu. Na veľkú si predsa budete musieť čo to 
priplatiť, ale pri ulimatívnych komponentoch 
od T+A som si už na to jednoducho zvykol. Za 
dobré sa skrátka platí. n

T+A CAlA SR


