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V několika předchozích radiotechnicky

zaměřených recenzích jsem se
zmiňoval o tom, že za „referenční“

produkt v oblasti střední  třídy
bezdrátových systémů dlouhodobě

považuji sérii evolution wireless,
německého výrobce Sennheiser. Tato

řada v každé své generaci vždy
nastavila konkurenčním firmám

nepříjemně vysokou laťku, ať už šlo 
o výbavu, funkce či kvalitu zvuku 

a mechanického zpracování. 
S příchodem aktuální bezdrátové série
XS téže značky jsem si však byl nucen

položit otázku, co to vlastně ona moje
hypotetická „střední třída“ je? Kde

začíná, odkud a kam sahá, kde končí?
Určuje se pouze cenou výrobku, nebo

záleží též na funkcích a výbavě?

ová řada XS totiž na jedné straně
disponuje některými velmi vyspělý-

mi funkcemi, zároveň ale, na straně dru-
hé, svou pouze „čtyřmístnou“ cenou
dráždí méně nadupané bezdráty znač-
kových výrobců a současně svým reno-
movaným logem provokuje ty lépe
vybavené výrobky neznačkové. Pojďme
se tedy podívat, co XS umí. 

K testování mi přišly celkem tři sety, 
zahrnující kondenzátorový (SKM 65) 
i dynamický (SKM 35) ruční mikrofon,
bodypack (SK 20) s klopovým mikrofo-
nem (ME 2-2) a kytarovým kabelem 
(Ci 1-N) a samozřejmě též patřičné 
přijímače (EM 10). Výhodou tedy je, 
že s výjimkou headsetu (ME 3) bude 
v dnešním testu ze řady XS otestováno
prakticky vše.

Série XS z obecně radiotechnického 
pohledu pracuje se širokopásmovou FM
modulací, k dispozici je (pro různé části
světa) celkem 5 frekvenčních variant, 
pokrývajících pásmo 548 – 865 MHz.
Se šířkou pásma 24 MHz nabízí nový
Sennheiser dohromady 960 jednotlivě
použitelných frekvencí, rozdělených do 
8 bank s 12 továrními presety v každé 
z nich. Odstup signál-šum při VF přenosu
je větší než 103 dB, zkreslení naopak
menší než 1%. Podle firemních materiálů
používá série XS kompanding HDX, čili
stejný systém, jenž stojí za proslaveným
zvukem série evolution wireless. 

Základním stavebním kamenem každé-
ho bezdrátového systému je přijímač,
proto začnu popisnou část právě s ním.
Z hlediska designu nenabízí EM 10 nic
převratného, jedná se o standardní čer-
nou „půlrackovou“ škatulku, vyrobenou 
z poctivého plechu. Příslušenství pro
montáž do racku výrobce v sadě sice ne-
dodává, je ale možné dokoupit jej zvlášť.

Při pohledu zleva doprava najdeme na
čelním panelu síťový vypínač, zeleně
podsvícený displej, dvě kurzorová tlačítka
pro pohyb v menu, potvrzovací tlačítko
„Set“ a tlačítko „Sync“ určené pro syn-
chronizaci přijímače s vysílačem. Pravou
stranu panelu zabírá potenciometr Volu-
me, postrádající jakoukoliv stupnici, tudíž
nastavení jiné úrovně než „na max“ je 
v praktickém životě „nezopakovatelné“.

Na zadním panelu směrem k oběma
bočnicím najdeme obligátní BNC 
konektory, určené k připojení tvrdých
čtvrtvlnových antének plně diverzitního
příjmu. Mezi nimi pak má své místo sy-
metrický XLR konektor, nesymetrický
Jack 6,3 mm, přepínač výstupní úrovně
Mic/Line a ručně nastavitelný vysoko-
frekvenční gate, tzv. „Squelch“. 

Přijímač vedle manuálního nastavení 
síly výstupního signálu a prahové úrovně
VF gate dovoluje uživateli zvolit již pouze
samotnou přenosovou frekvenci. Ta se
ovšem dá vybrat třemi různými způsoby.
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Jednak je možné v krocích po 25 kHz
navolit požadovanou hodnotu ručně, 
nebo můžeme využít některý z 960
přednastavených firemních presetů, 
třetí možností je potom tzv. „Scan“. 
V tomto režimu přijímač prohledá éter 
a vybere nejvhodnější volnou frekvenci. 
Pokud používáte vícero bezdrátových
systémů (až 12) XS najednou, je rozum-
né použít presety od výrobce, u nichž 
je zaručeno, že se jednotlivé frekvence 
v rámci každé z 8 bank nemohou 
navzájem ovlivňovat VF interferencemi.
Synchronizace vysílače a přijímače 
je pak záležitostí okamžiku. Stačí totiž
podržet tlačítko „Sync“ na vysílači, ten
dá přijímači informaci o tom, že chce být
synchronizován a krátkým stiskem stejně
označeného tlačítka na přijímači proběh-
ne sladění obou komponentů na společ-
né frekvenci. Synchronizační spojení 
u XS není řešeno provařeným infračer-
veným přenosem, ale probíhá po 
tzv. „pilotním tónu“ (ten zde bohužel
oproti ew již neslouží k synchronizaci
funkce Squelch). Nastavení frekvencí je
tak pro uživatele jednodušší, odpadá to-
tiž potřeba vzájemně přesného nasmě-
rování obou přístrojů v průběhu spojení.

Ruční vysílač SKM designově odkazuje
na oblíbené „handky“ série evolution. 
Na rozdíl od nich však není vyroben 
z odolného kovu, ale z levnějšího plastu.
Tento fakt nelze v dané kategorii hodno-
tit v žádném případě negativně, konku-
rence dodává v plastovém provedení
někdy i mnohem dražší modely.
Zvnějšku 250 mm dlouhé, 54 mm širo-
ké a 240 g těžké, titanově šedé handky,
najdeme celkem tři ovládací prvky 

– hlavní vypínač, synchronizační tlačítko
v krátkém anténním „ocásku“, a v horní po-
lovině korpusu umístěný vypínač „Mute“
rovněž s optickou signalizací. Ještě výše
„sídlí“ malý displej, podávající informace 
o zvolené frekvenci a o stavu baterie. 
Napájení mají na starost 2 AA monočlán-
ky ukryté pod šroubovacím krytem ve
spodní části přístroje. Tamtéž najdeme 
i přepínač nastavení zisku mikrofonního
předzesilovače v krocích -30/-20/-10/0 dB.
Bodypack SK 20 
je vyroben ze stejné-
ho titanově zbarvené-
ho plastu a má
relativně větší rozmě-
ry 66 x 96 x 24 mm.
Jeho hmotnost 95 g
je oproti tomu  (i s ba-
teriemi) příjemně níz-
ká. Veškerá výbava,
funkce i napájení jsou
totožné s handkou, 
k připojení mikrofonu
či kytary slouží konek-
tor TRS 3,5 mm, 
zvaný „Malý Jack“
s pojistnou matičkou.
Všechny vysílače 
série XS pracují 
s relativně nízkým 
výstupním výkonem
10 mW, jejich použití
je proto vhodné ome-
zit na situace, kdy jsou oba komponenty
vzájemně na dohled. Případné zpěváko-
vy nebo kytaristovy výlety na bar, či hra
na schovávanou v architektonicky složi-
tějších prostorách jsou s XS možné 
pouze pokud je okolní éter prostý jaké-
hokoliv vysokofrekvenčního rušení, 
což je dnes bohužel velice vzácné. 
V opačném případě hrozí riziko 

nepříjemných výpad-
ků, doprovázených průniky šumu 
do ozvučovacího systému, které jedno-
duchý, pouze signálem ovládaný Squelch
nedokáže vždy na 100% vychytat.
Životnost běžných baterií udává výro-
bce zbytečně skromně na 10 hodin, 
alkalické „tužkovky“ dodané s testovaný-
mi sadami vydržely v plném provozu 
podstatně delší dobu.

Superkardioidní kondenzátorová (elektre-
tová) mikrofonní vložka SKM 65 vychází
částečně z „drátové“ verze e 865 a je

patrně tím úplně nejlepším, 
co se dá v bezdrátovém systé-
mu této cenové kategorie 
napříč značkami pořídit. Frek-
venční průběh je v dobrém 
slova smyslu plochý, pouze 
s lehkým (cca 4 dB) a pozvol-
ným zdvihem v pásmu 4 až 
8 kHz. V bezdrátovém vydání
je její celkový rozsah omezen
na 80 Hz – 16 kHz, takže zvu-
kovým projevem připomíná 
spíše velmi kvalitní dynamický
mikrofon, než nějaký okatě 
prvoplánový kondenzátor. 
Zpívaný i mluvený hlas snímá
přirozeně, vyváženě a srozumi-
telně, bez přehnaných detailů 
v pozadí. Na slušné aparatuře 
a v použitelném prostoru stačí
obvykle k bezchybnému zvuku
prakticky pouze stisk tlačítka
HPF na mixu. Chvályhodná je

její vysoká odolnost vůči zpětné vazbě,
relativní nevšímavost k přeslechům, 
a takřka nulový manipulační hluk.

Dynamická vložka SKM 35 (obdoba
drátové e 835) je díky široké kardioidě
vcelku tolerantní k většině  začátečnic-
kých prohřešků vůči pravidlům práce 
s mikrofonem. Frekvenčním rozsahem 
i průběhem sice připomíná svou 
kondenzátorovou sestru, avšak zde, 
s ohledem na méně citlivou dynamic-
kou kapsli, její „plochost“ sklouzává 
až do určité zvukové „bezbarvosti“. 
Příznivcům zvuku SM 58 to vadit jistě
nebude, já osobně bych však mnohem
raději sáhl po modelu e 865. 

Dle mého názoru se pětatřicítka hodí 
více na mluvené slovo, kde jí k příjem-
nému vzdušnému zvuku pomůže lehké
zdůraznění pásma nad 12 kHz. X X
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Ve snaze o objektivní
soud však musím při-
pustit, že srovnávám
vložku 835 s podstat-
ně dražšími dynamic-
kými modely, které
rozhodně není možné
najít v bezdrátových setech 
s cenou okolo 9000,- Kč, že tedy
srovnávám tak trochu nesrovna-
telné. Mezi dynamickými bezdrá-
tovými mikrofony v uvedené
kategorii představuje SKM 35 
určitě zvukový nadstandard. Ma-
nipulační hluk je zde o maličko
vyšší, než u „osmšestpět“, odol-
nost vůči feedbacku je pak s po-
divem citelně nižší.

Klopový (lavalier) mikrofon ME 2-2 je určený 
pro prezentace a přináší si s sebou veškeré 
výhody a nevýhody konstrukce s kulovou (omni-
directional) kapslí. Na jedné straně nevyžaduje
žádný přesný úhel snímání, nevadí mu, pokud 
se prezentér během vystoupení jakkoliv otáčí 
a obstojí i v situaci, kdy v důsledku jakýchkoliv
vnějších vlivů změní svou původní pozici na 
oděvu nositele. Na druhé straně, je ale přehna-
ně citlivý, a tak výrazného a hlasitého zvuku bez
zpětné vazby lze dosáhnout pouze při velmi peč-
livé přípravě ozvučovacího systému a výhradně
v akusticky optimálních podmínkách. Domnívám
se, že výrobce tento mikrofon považuje za jakýsi
„entry level“ a předpokládá, že jej náročnější uži-
vatel časem nahradí nějakým kvalitnějším mode-
lem. Ostatně Sennheiser jich nabízí hned celou
řadu. Vzhledem k mému zaměření spíše na ne-
klopové mikrofony připouštím ve věci uvedených
soudů nemalou dávku subjektivity. Rozhodně ne-
budu bránit tomu, budou-li mé závěry brány se
zdravou mírou kritičnosti, podpořené vlastní prak-
tickou zkušeností s ME 2-2.

Posledním testovaným provedením je nástrojo-
vý set s kabelem Ci-1N. Na rozdíl od dospělej-
ších „bratříčků” série ew zde nenajdeme takové 
„vychytávky“, jakými jsou ladička integrovaná 
do přijímače, nebo nastavitelná simulace kapa-
citní zátěže kabelu. Díky pokročilému kompan-
dingu HDX se však můžeme spolehnout na
dynamicky dokonalý zvuk, ve kterém se prosa-
dí všechny změny ovládacích prvků na kytaře 
a okamžitě slyšitelné jsou i lehké nuance 
v herní technice. Bezdrátový přenos funguje
dobře nejen s aktivními snímači a silnými
humbuckery, ale ani stratovské singly nepři-

jdou zkrátka a neztrá-
cejí nic ze své zvoni-
vosti. Z pohledu
kytaristy představuje
nástrojový set XS
volbu, která vždy
bude tou správnou 

„trefou do černého“.

Německý Sennheiser v posled-
ních letech na pomyslné šachov-
nici bezdrátových systémů
předvedl poměrně unikátní tah.
Napřed konkurenci prostřednic-
tvím nesmrtelného evolution wire-
less G3 nastavil laťku proklatě
vysoko, a pak tuto laťku v duchu
hesla velkého myslitele Járy Cimr-
mana „...můžeš i podlézt, ale zase

se narovnej!“ se svojí novou sérií XS velice těs-
ně „podlezl“. Omezil u XS opulentní nadbyteč-
nosti a současně zachoval vše funkčně důležité,
takže privátní uživatel, který nepotřebuje opero-
vat s početnými bateriemi „radiostanic“, téměř
nemá šanci poznat, že by mu ve srovnání s ew
cokoliv chybělo. Následné cenové „narovnání“
nutně pak všem zájemcům 
o levnější bezdrátová zaří-
zení nižší kategorie jedno-
značně našeptává „...vykašli
se na ty laciné krámy, pořiď
si raději mě, to já jsem tvá no-
vá a lepší střední třída..!“.

PS: Kolikrát mám ještě opakovat,
že mikrofon se nikdy

nedrží za kouli?
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