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Spolupráce značky AQ se studiem průmys-
lového designu Novague, jehož majitel 

Petr Novák je držitelem dvou prestižních cen 
Red Dot, se neomezila pouze na soustavy 
Passion (S&V 5/16) a jejich menší „sestry“ 
Passion Teen, ale také na nové přírůstky 
v řadě Wega. Vzhledem k její kontinuitě muse-
lo být zapomenuto ledaco z toho, co už bylo 
vytvořeno dříve, a nový začátek porušil nejed-
no zažité pravidlo. Černý polomatný „nos“ se 
čtyřmi stěnami, který tvoří přisazené podstav-
ce ozvučnic, narušuje pravoúhlou geometrii, 
skýtající jinak zázemí pro vznik vnitřního sto-
jatého vlnění. Funkcionalistický exteriér sou-
stav AQ Wega 73 nemusí být každému po 
chuti, ale líbí se mi moc a podle mého zpestří 
zvláště moderní interiéry včetně loftových. Na 
povrchu jsou potaženy dýhou ve dvou polo-
matných provedeních: ořechovou v čirém laku 
a jasanovou v laku černém, který však zacho-
vává kresbu dřeva. Rámečky s černou prů-
zvučnou tkaninou aretují magnety a protože 
příruby středobasových reproduktorů kryjí 
mezikruží z broušeného hliníku, s nimiž mizí 
i hrany pro nežádoucí difrakce, zůstávají čelní 
stěny vždycky čisté.

Kruhové zářiče
Stěny náležitě tuhých ozvučnic o vnitřním 
objemu 30 litrů tvoří dřevotřískové desky 
o tloušťce 20 mm. Dýhování je provedeno po 
obou stranách, což eliminuje nebezpečí jejich 
deformace stěn hned v zárodku (při odýhová-
ní pouze na „venkovní“ straně vzniká jedno-
stranné napětí, které může vést i k deformaci 
plochy). Kabinety jsou uvnitř zatlumené syn-
tetickým rounem. Ve spodní části disponují 
lůžky se závitem M6 pro trojici odhmotňova-
cích jehlanů (trojnohá konstrukce má lepší 
stabilitu), jež najdeme v příslušenství přiba-
lené i s kovovými miskami, chránícími chou-
lostivější podlahy před poškozením. V osazení 
soustav najdeme tweeter dánské značky Vifa 
s kruhovým zářičem (ø 25 mm), který pohání 
účinný neodymový magnet; pevný směrový ku-
žel v ose měniče optimalizuje jeho vyzařovací 
charakteristiku (idea kruhového zářiče vychá-
zí z chování poddajné kaloty, u níž na nejvyš-
ších kmitočtech zůstává střední část kaloty 
bez pohybu a vyzařuje jen úzký prstenec u její 
základny, ale kruhový zářič se může pochlu-
bit nepatrným výskytem parazitních kmitů 
a tedy také čistším zvukem). Dva středoba-
sové měniče (ø 152 mm) s kónickou mem-
bránou z vrstveného papíru, kterou s košem 

Nový začátek
Moravská společnost Acoustique Quality vzala inovace v řadě Wega 
zgruntu a nové reprosoustavy proto poznáme na první pohled. Forma 
dvou podlahových modelů totiž následuje optimální funkci. Vlajkovou 
lodí jsou originální dvoupásmové sloupky Wega 73.

R E P R O D U K T O R O V É  S O U S TAV Y      AQ WE G A 73  24 780 Kč

spojuje pryžová vlnka, pro značku AQ vyrábí 
na zakázku tchajwanská společnost Lyeco. Na 
čelní stěně dole ústí i trubice bassreflexového 
rezonátoru, takže soustavy Wega 73 lze snad-
no umístit i v menší poslechové místnosti.

Poctivá ruční práce
Elektrické výhybky v zapojení 2. řádu (se str-
mostí −12 dB/oktávu) pracují s dělicím kmito-
čtem 2000 Hz. Stabilní svitkové kondenzátory 
a vzduchové cívky, jež zaručuji zanedbatelné 
fázové posuny signálu, se po vzoru vyšších fi-
remních modelů obejdou bez desek plošných 
spojů a jsou navzájem pájeny metodou D2D 
(device to device). Na zásuvné „fastony“, jež 
sice zrychlují výrobu, ale do proudové drá-
hy zanášejí vyšší přechodové odpory, uvnitř 
nenarazíme ani jinde. K propojení se zesilo-
vačem slouží dva páry pozlacených šroubo-
vacích terminálů, které si poradí i s kabely 
zakončenými banánky. Soustavy Wega 73 
charakterizuje vyrovnaný, víceméně neutrál-
ní zvuk s čistými výškami, detailně prokres-
leným pásmem středních kmitočtů a jistými 
basy, které částečně zasahují až do nejhlubší 
kontra oktávy. Sloupky se ctí zvládají i dy-
namické pasáže a velmi dobře podají také 
prostor nahrávek. Nestraní žádnému žánru 
a bigbít zahrají se stejným gustem jako třeba 
klasiku. Osmiohmové soustavy se standard-
ní charakteristickou citlivostí vybudí většina 
zesilovačů, ale dostatečná výkonová rezerva 
bude vždycky plus.

Pavel Víšek

P A R A M E T R Y
typ 2p. s bassreflexem
kmitočtový rozsah 25–40 000 Hz (−6 dB)
jmenovitá impedance 8 Ω
charakteristická citlivost 89 dB/W/m
dělicí kmitočet 2000 Hz
příkon šumový/krátkodobý 100 W/200 W
rozměry (š × v × h) 19 × 100 × 30 cm
hmotnost 18 kg/ks
web  aq.cz

H O D N O C E N Í
X  vyrovnaný zvuk; originální design; pečlivé 

provedení

Z  vzhledem k ceně nic podstatného
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