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z Nórskareferenčný integráč

HEGEL H590

V nórskom Osle už dlhší čas 
pripravovali niečo vážne. Najprv to 
držali v tajnosti a až minulý rok na 
výstave High-End v Mníchove ukázali 
a predviedli, čo to bude. Rozhodli 
sa vyrobiť integrovaný zosilňovač 
s vyspelými sieťovými funkciami plne 
integrovateľný do systémov domácej 
automatizácie v tej najvyššej triede 
tak, aby plne zastúpil najlepšie 
delené zostavy. V Hegeli veľmi dobre 
pochopili, čo ich zákazníci chcú. 
Brutálny výkon a stabilitu koncového 
stupňa H30, kvalitu a rýchlosť 
predzosilňovača P30 a variabilitu 
a konektivitu sieťového prevodníka 
HD30 v jednej primerane kompaktnej 
krabici s čo najširšími možnosťami 
nastavenia a ovládania. Všetko 
nasvedčuje tomu, že aj napriek 
prvotnej skepse mnohých trafil 
HEGEL do čierneho a po H190 to bude 
ich ďalší kasový trhák.

R Nový referenčný integráč H590 nie je 
náhradou za H360, ale ide o paralelný model. 
H360 so svojimi 250 W pri 8 Ω na kanál a s 
hmotnosťou viac ako 20 kg bude naďalej 
ultimatívnym riešením strednej vyššej triedy 
a podľa slov jeho vývojárov momentálne 
nepotrebuje žiaden upgrade. H590 je s hmot-
nosťou 22 kg a takmer dvojnásobnou cenou 
integrovaným riešením v referenčnej highen-
dovej triede, kde sú integrované zosilňovače 
zastúpené minimálne. Okrem neskutočných 
301 W sínusu pri 8 Ω na kanál dokáže jeho 6 
párov (na kanál!) ručne párovaných tran-
zistorov dodať v dynamických pasážach až 
1 240 W pri 2 Ω a 2 280 W (47,8 A) na kanál 
pri záťaži 1 Ω, čím je momentálne jedným z 
najvýkonnejších integrovaných zosilňovačov 
na svete. Tento výkon dodáva vo frekvenčnom 
rozsahu 5 – 180 000 Hz a koherenciou –1 dB 
v rozsahu 6 – 73 000 Hz, a to všetko s mini-
málnym skreslením 0,0015 %/1 W – 0,004 
%/100 W a nadpriemerným odstupom šumu 
viac ako 100 dB. Navyše, najnovší SoundEngi-
ne2 modul zaisťuje jeden z najväčších damp 
faktorov na svete s hodnotou viac ako 4 000, 
čo mu môžu závidieť aj papierovo omnoho 
výkonnejšie koncové zosilňovače. Na rozdiel 
od konkurencie v tejto triede disponuje aj mo-
dernými digitálnymi riešeniami, ako je Spoti-
fy Connect, MQA prehrávanie a streamovanie 
zo služby Tidal či podpora DSD256 cez USB, 
integráciou do Control4 a iných systémov 
sieťového ovládania prostredníctvom oboj-
smerného otvoreného protokolu, či budúcou 
rozšíriteľnosťou funkcií pomocou firmvéru 
upgradovateľného cez internet. Viete si 
dokonca nastaviť maximálnu hlasitosť pre 
dané vstupy, aby to vaše ratolesti neprehnali 
s hlasitosťou počúvania muziky, či ktorýkoľ-
vek vstup môžete nastaviť ako fixný na použi-

tie s externým AV dekodérom či – povedzme 
– Sonos alebo Bluesound prehrávačom. Už 
legendárna je ich vlastná implementácia 
AirPlay, kde sa skĺbila jednoduchosť používa-
nia a ovládania cez akýkoľvek produkt Apple 
s digitálnym spracovaním zvuku bez straty 
kvality, čo je bezpochyby najjednoduchším 
spôsobom použitia sieťových funkcií H590. 

Konštrukčne sa H590 príliš neponáša na svo-
jich menších súrodencov. Podľa samotného 
výrobcu to však nie je to najlepšie, čo dokážu 
zostaviť, bez ohľadu na cenu, keďže to nie je 
filozofiou značky HEGEL. Výrobca z Osla sa 
bude vždy snažiť dať svojim zákazníkom čo 
najviac za ich peniaze, preto je rozpočet vždy 
limitujúcim faktorom, aj keď pri konštrukcii 
H590 trochu uvoľnili opraty, a preto mohli 
použiť riešenia, ktoré v ostatných produktoch 
museli z už spomínaných dôvodov zavrhnúť. 
Vývoj H590 sa začal vlastne ako vývoj nového 
menšieho a modernejšieho koncového zosil-
ňovača. Až postupom vývoja sa nakoniec roz-
hodli premeniť ho na ultimatívny integrovaný 
zosilňovač. Aj keď H590 vyzerá len ako vyššia 
a trochu silnejšia verzia H360, všetko je úplne 
inak. Už aj samotná konštrukcia skrinky je 
postavená podobne ako koncový zosilňovač 
H30 – pevná spodná doska na štyroch ma-
sívnych nohách so samostatným hliníkovým 
vrchným krytom a oddeliteľnými bočnicami, 
ktoré vnútri skrývajú dva masívne chladiče 
tranzistorov prechádzajúce takmer celou dĺž-
kou prístroja. Riešenie nevyzerá tak luxusne 
ako pri niektorých konkurentoch v tejto triede 
a navonok naozaj pripomína oveľa lacnejšie 
modely značky, ale striedmosť je už akýmsi 
charakteristickým rukopisom nórskej značky. 
To, čo ušetrili zvonku, si určite vynahradili 
vnútri prístroja. H590 je prísne symetricky 
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rozvrhnutý a v jeho strede je masívny toroid 
s množstvom samostatných vinutí pre jednot-
livé časti prístroja tak, aby bolo ich napája-
nie úplne oddelené, dve dosky lineálneho 
duálneho napájania a 6 párov masívnych 
kondenzátorov, po stranách na masívnych 
chladičoch sú potom osadené koncové stupne 
so šiestimi pármi highendových tranzistorov 
na každej strane napojené na masívne ex-
terné terminály, tiež symetricky umiestnené 
na zadnom paneli. V zadnej časti prístroja sú 
nad sebou umiestnené vstupná a predzosil-
ňovacia doska a digitálna doska, oddelené od 
ostatných častí tieniacou priečkou. Celý prí-
stroj pôsobí mimoriadne „nabitým“ dojmom 
a vidieť, že konštruktéri sa museli potrápiť, 
aby toľko prvkov elektroniky vtesnali do čo 
najmenšieho priestoru tak, aby sa navzájom 
nerušili. Predný panel ako pri ostatných in-
tegrovaných zosilňovačoch HEGEL pozostáva 
z dvoch otočných ovládačov po stranách 
a hlavného displeja medzi nimi. Pri H590 je to 
OLED displej mierne väčších rozmerov, keďže 
aj výška prístroja je mierne väčšia. Okrem 
bežných informácií o vstupoch a hlasitosti 
sa tu po podržaní tlačidla Play na diaľkovom 
ovládači zobrazí menu prístroja s možnosťa-
mi nastavenia rôznych parametrov. 

Konektivita prístroja zahŕňa dva analógové 
symetrické vstupy XLR, tri nesymetrické RCA 
a dva páry nesymetrických výstupov RCA, 
z toho jeden fixný a jeden variabilný. Omnoho 
zaujímavejšia je digitálna konektivita, ktorá 
pozostáva z jedného koaxiálneho výstupu 
BNC z dvoch vstupov, po jednom BNC a RCA, 
ďalej troch optických vstupov TOSLINK a jed-
ného asymetrického vstupu USB s podporou 
DSD256 a PCM 32/384. Digitálne možnosti 
pripojenia sú zavŕšené RJ45 vstupom na pri-
pojenie do počítačovej siete. Digitálne srdce 
H590, jeho DAC/streamingový modul, je 
v triede integrovaných zosilňovačov nevída-
ným počinom a aj jeho samotný konštruktér 

Bent Holter hovorí, že je to dosiaľ najlepšie 
skonštruovaný DA prevodník, aký zatiaľ 
Hegel vyrobil. Jeho jadrom je čip AKM4493 
v dual-mono zapojení a pre dokonalú podpo-
ru rôznych signálov obsahuje rôzne signálové 
cesty a navyše oproti ostatným integráčom 
HEGEL nepoužíva žiaden upsampling, čo ešte 
zvyšuje jeho presnosť. 

Na účely testovania sme zapojili H590 k CD 
prehrávaču HEGEL Mohican (4 599 €) a na 
porovnanie aj k externému prevodníku HD30 
(4 799 €) prepojenému s malým počítačom 
Intel NUC s nainštalovaným hudobným 
prehrávačom Foobar2000. Ako prepojovacie 
káble sme použili Cable4 WHITE balanced 
(1 200 €), Cable4 REFERENCE USB (860 €) 
a reproduktorové káble Cable4 WHITE spea-
ker (1 200 €) sme pripojili k jednej z najrých-
lejších reprosústav sveta – Raidho Acoustics 
XT-5 (39 800 €). Už pri prvých tónoch skladby 
Hollow Talk od Choir of Young Believers 
(2008) z „mohykána“ vychádzajú jasne najavo 
najväčšie výhody tohto ultimatívneho zosil-
ňovača. Absolútna čistota a jasnosť prejavu, 
presnosť a rýchlosť tónov a úžasná dynami-
ka. Mierny nástup skladby je jasne čitateľný 
a nezaniká, ale už pri počúvaní vás zamrazí. 
Skutočné čaro prichádza v tretej minúte 
skladby s nástupom dynamickej pasáže. Zra-
zu je celá miestnosť plná zvuku a vás to úplne 
vtiahne do hudby. Excelentný prejav zostáva 
pri počúvaní Rammsteinu, Prodigy či Leonar-
da Cohena. Tento zosilňovač neprifarbuje, 
nerozostruje a nepreháňa. Všetko je tak, ako 
má byť, len trochu lepšie, ako sme zvyknutí. 
Pri prehrávaní z PC cez USB sa dostávame 
k úžasným detailom a mikrodynamike. Vidieť, 
že na integrovanom prevodníku odviedli 
kus roboty. Nemôže sa však rovnať HD30-ke 
v jej makrodynamike a plnosti. Predsa len je 
v externom prevodníku použitých trochu viac 
kondenzátorov v analógových obvodoch, čo 
umožňuje vlnu prekresliť presnejšie a v spod-

Typ: integrovaný zosilňovač

Výkon: 2x 301 W @ 8 Ω

analógové vstupy: 3x RCA, 2x XLR

Digitálne vstupy: 3x TOS, 1x RCA, 1x BNC, 1x USB-B 

(asynchrónny – PCM 32/384, DSD256),  

1x Ethernet (DLNA/AirPlay)

Digitálne výstupy: 1x BNC

analógové výstupy: 1x RCA line,

1x RCA pre-out

Frekvenčný rozsah: 5 – 180 000 Hz

Odstup šumu: > 100 dB

rozmery: 17,1 x 43 x 44,5 cm

Hmotnosť: 22 kg

Odporúčaná cena: 9 999 €

Dovozca do sr a Čr: 
4CE Distribution, s. r. o. 

www.hifi4ce.eu

referenčný predajca: 
Image Audio Studio
www.imageaudio.sk

ných tónoch pevnejšie, to je však cena za 
priestor, ktorý v integrovanom zosilňovači 
chýba. Inak je prevodník v H590 skutočne 
výnimočný. Toľko detailov a muzikálnosti 
nájdeme len málokde. Očarujúca je možnosť 
prehrávať MQA súbory a DSD256 nahrávky 
priamo bez prekódovania, to nevie ani HD30. 
Hegel H590 je skutočne drahý a dostal sa do 
sféry, ktorú doteraz ovládali len starí mata-
dori. Ultrahighend dostal v tomto integráči 
sviežu novinku plnú inovatívnych a moder-
ných riešení na toto tisícročie. Pevne verím, 
že Hegel vo svojom tvrdom boji neustane 
a bude sa posúvať ďalej tam, kam patrí. Do 
skutočného audiofilského neba. ! 

HEGEL H590

výkon a stalibita

konektivita

dynamika a presnosť

špičkový prevodník

cena, aj keď v rámci  

triedy je prijateľná
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„The notes I handle no better than many pianists. 

But the pauses between the notes – Ah, that is  

where the art resides.“            ERIC SATIE


