
Wharfedale Diamond 11.4

26 480 Kč

Reprosoustavy Diamond 11.4 představují 
v předposlední inkarnaci oblíbené řady, 

jež je v katalogu anglické značky stále aktuál-
ní, menší ze dvou třípásmových podlahovek. 
Nabízejí se ve čtyřech provedení vinylové fólie: 
dřevěné imitace (černý jasan, ořech, palisandr), 
jež mají společná čela v černém laku, doplňuje 
bíla. Magneticky aretované ochranné rámečky 
jsou vždy potažené černou průzvučnou tkaninou. 
Stěny tuhých kabinetů, jež uvnitř tlumí syntetické 
rouno, mají sendvičovou strukturu z MDF desek 
s různou hustotou i tloušťkou: vzadu naměří-
me 15 mm, na mechanicky nejexponovanějších 
čelech už 28 mm. Bočnice jsou zaoblené, což 
rozlaďuje podmínky pro vznik stojatého vlnění. 
Konstrukci zpevňují dvě vnitřní přepážky, otevře-
ná i plná, oddělující komory středovýškové sekce 
a obou wooferů. Na dolních stranách kabinetů 
najdeme v rozích závity M4 pro přibalené masiv-
ní. Osazení soustav vychází z firemních měničů. 
Tweeter má textilní kalotu (ø 25 mm), kterou 
pohání robustní feritový magnet, dynamické 
vlastnosti zlepšuje lehká kmitací cívka, navinutá 
poměděným hliníkovým drátem (CCAW). Tři větší 
měniče, středotónový (ø 100 mm) a dva woofery 
(ø 150 mm), mají obdobnou konstrukci: kónické 
membrány z kevlarové tkaniny s koši spojují pry-
žové závěsy s velkým zdvihem i přesahy, které po 
obvodu kónusů pomáhají tlumit jejich rezonan-

ce. I tyto reproduktory využívají feritové magnety. 
Trubice bassreflexového rezonátoru ústí na dolní 
stěně kabinetu a vyzařuje štěrbinami po obvodu 
základny z MDF desky (odstup 8 mm vymezují 
čtyři sloupky) se závity M6 v rozích pro přibalené 
hroty. Díky orientaci bassreflexu jsou soustavy 
na umístění nenáročné, návod však doporučuje 
od zadní zdi aspoň 20 cm. O elektrických vý-
hybkách se dokumentace nezmiňuje. Dva páry 
pozlacených šroubovacích terminálů na svisle 
orientovaném subšasi vzadu nad základnou 
umožňují bi-amping či bi-wiring a zvládnou i ba-
nánky. Reprosoustavy se jmenovitou impedancí 
8 ohmů vykazují nadprůměrnou citlivost, kterou 
uvítá každý zesilovač.

H O D N O C E N Í
X  vyšší citlivost; štěrbinový bassreflex; možnost 

bi-ampingu

Z  nic podstatného

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Čistý, víceméně vyvážený zvuk se opírá o plné 
hlubší basy. Pásmo středních kmitočtů vykazuje 
dostatek detailů, výšky jsou průzračné, jasné. 
Hudební scéně nechybí šířka ani hloubku, ale 
úhelná bude patrně dynamika. Té mají 
reprosoustavy skoro na rozdávání, ale na vážnou 
hudbu je jí příliš.

vynikající

ÚDAJE VÝROBCE
Canton  

GLE 496.2
Heco  

Aurora 700
Indiana Line  

Diva 552
Mission  

LX-5
Wharfedale  

Diamond 11.4

Cena [Kč] 27 990 24 990 23 990 29 690 26 480

Web distributora cz.horn.eu hecoaudio.cz horizontrading.cz rpaudio.cz rpaudio.cz

Web výrobce canton.de/en/ heco-audio.de coral-indianaline.com mission.co.uk wharfedale.co.uk

Tweeter [mm] ø 25, hliníková kalota ø 28, hedvábná kalota ø 26, hedvábná kalota ø 25, mikrovlákna ø 25, textilní kalota

Středotónový měnič [mm] ø 180, hliník ø 170, papír ø 140, polypropylen ø 130, kompozit ø 100, Kevlar

Woofer [mm] 2× ø 200, hliník 2× ø 170, papír ø 140, celulóza 2× ø 165, kompozit 2× ø 150, Kevlar

Kmitočtový rozsah [Hz] 20–40 000  (pásmo neuvádí) 25–42 500  (pásmo neuvádí) 40–22 000  (pásmo neuvádí) 38–30 000  (pásmo neuvádí) 42–20 000 (±3 dB)

Impedance jmen./min. [Ω] 4..8/neuvádí 4..8/neuvádí 4..8/neuvádí 6/3 8/neuvádí

Charakteristická citlivost [dB] 90,5 (1 W/1 m) 92 (2,83 V/1 m) 90 (2,83 V/1 m) 90 (1 W/1 m) 91 (2,83 V/1 m)

Dělicí kmitočty [Hz] 300, 3200 290, 3300 300, 2800 580, 2800 neuvádí

Bassreflex vpředu/vzadu/dole O/1/O O/1/O 1/O/O O/1/O O/O/1

Terminály jednoduché/dvojité 1/O O/1 O/1 1/O O/1

Zatížitelnost trvalá/max. [W] 150/320 200/300 neuvádí/neuvádí 125/500 neuvádí

Dop. výkon zesilovače [W] neuvádí 30–300 30–130 15–200 25–175

Vnitřní objem [l] neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 42,9

Rozměry (š × v × h) [cm] 21 × 106 × 31 26,5 × 115,8 × 34,3* 16 × 82,5 × 24 21,4 × 102 × 33,5* 22,2 × 102,5 × 35,8*

Hmotnost/ks [kg] 19,6 19,9 12,1 21 24,4

HODNOCENÍ

Zvuk 70 % 9 9 9 10 9

Provedení 30 % 9 9 10 9 9

Verdikt 100 %
90 % 90 % 93 % 97 % 90 %
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* vč. hrotů a terminálů
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