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Séria Phi-i
R Gamut vo zvukovom ponímaní znamená 
frekvenčný rozsah a tento význam všetky 
reprosústavy tejto už dlho rešpektovanej 
značky do bodky napĺňajú. Ich najvyšší model 
Zodiac, vyrábaný v limitovanej edícii maxi-
málne 12 párov za rok jednotlivo označených 
znameniami zverokruhu, je jeden z najlepšie 

hrajúcich reprosústav sveta s dokonalým 
vyrovnaním až po 16 Hz. Svojou vysokou ce-
nou je však určený len zopár vyvoleným. Pre 
nás bežných smrtelníkov je tu séria Phi (čítaj 
fí), ktorá teraz už vo svojej druhej inkarnácii 
prináša mnoho vychytávok a technológií 
vymyslených práve pre referenčnú sériu do 
systémov za viac než prijateľnú cenu. Kabi-
nety sú tak ako v najvyššej sérii vyrobené zo 
skutočného dreva – z tvrdej preglejky s veľmi 
pevným vystužením s impulznou optimali-
záciou a minimalistickým využitím tlmenia 
pre čo najväčšiu dynamiku a presnosť basov. 
Dizajn je jasne škandinávsky s mierne retro 
oblúkmi, čo dovoľuje reproduktorom zapad-
núť ako do moderného interiéru „IKEA“, tak 
aj do luxusných či rustikálnych priestorov. 
Reproduktory Phi-i majú dva rôzne povrchy, 
buď „black ash“ čierno morené štruktúrované 
drevo, alebo „satin white“ biely hladký matný 
lak. Dizajn je zboku podtrhnutý zaujímavým 
vnoreným hliníkovým pásikom a pri stĺpiku aj 
zaujímavo riešenými výklopnými nastaviteľ-
nými nožičkami.

Dánska značka GamuT sa zhruba 
pred rokom dostala pod krídla 
koncernu Dantax a jej hlavný 
konštruktér Benno Baun Meldgaard 
sa stal ústrednou postavou ďalšieho 
vývoja celého koncernu vrátane 
značiek Scansonic a Raidho Acous-
tics. Séria Phi-i je v značke GamuT 
najnovšia a prevádza technológie 
a DNA referenčnej série RS-i do 
reprosústav aj pre menej zámožných 
audiofilov.

za prijateľnú cenu

Dokonalý 
GamuT

AutoR RR
Foto GAMUT

Phi3-i

Phi5-i



�igh&styl�

�EPRODUKtOR�

23

Phi3-i
Regálovky Phi3-i sú najmenšími reprosústa-
vami, ktoré kedy GamuT vyrobil, napriek tomu 
však prinášajú plnohodnotný zvuk menších 
stĺpov s dokonale pevnou ozvučnicou, feno-
menálnymi membránami a výhybkou, ktorú 
nie je vôbec počuť. Dvojpásmová reprosústava 
je vybavená na mieru vyrobenými meničmi od 
renomovaného dánskeho výrobcu ScanSpeak. 
Výškový 1,5-palcový dvojitý menič s prida-
nou nerezovou špičkou má úžasnú disperziu 
a jeho dynamický rozsah ďaleko presahuje 
uvedených 40 kHz. Stredobasové meniče 
s drevovláknitou membránou od rovnakého 
výrobcu s extra širokým závesom a väčšími 
magnetmi zasa zaisťujú veľmi rýchlu reakciu 
v spodnej časti spektra. Zvuk dokonale vyznie 
v miestnosti do 25 m2, kde táto regálovka 
predstihuje všetky ostatné reproduktory, 
ktoré som zatiaľ počul, azda okrem Raidho 
X1, ktoré však stojí dvakrát toľko a vyžaduje 
podstatne drahšiu elektroniku, ale ich mimo-
riadne dynamický a presný zvuk sa nestratí 
ani v obrovskom otvorenom showroome 
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model GamuT Phi3-i GamuT Phi5-i

typ 2-pásmo – ventilované vzadu 3-pásmo – ventilované vzadu

výhybky 2,4 kHz 650 Hz a 2,4 kHz

impedancia > 4 Ω > 4 Ω

rozsah (+/-3dB) 48 Hz – 40 kHz 32 Hz – 40 kHz

hmotnosť (ks) 6,5 kg 18 kg

povrch black ash, white satin black ash, white satin

rozmery (š x v x h) 170 x 330 x 240 mm 170 x 1 050 x 270 mm

ideálna miestnosť 15 0 – 35 m2 >35 m2

cena za pár 2 390 € 4 490 €

dovozcu. Prednes akustickej nahrávky Keith 
Don’t Go (Nils Lofgren – Acoustic Live, 1997) 
je dokonale priestorový, dynamický a živý. 
Jemné detaily a veľké dynamické prechody 
tichých a hlasných tónov sa nijako nezlievajú 
a vytvárajú dokonalú ilúziu živého koncertu. 
Ešte viac zaujme mohutný Welcome To My 
World (Depeche Mode – Delta Machine, 2013) 
s dokonalou kontrolou basov a perfektným 
impulzom v menšej miestnosti aj s dostatoč-
ným akustickým tlakom. Dokonalým vyho-
tovením tejto dokonalej regálovky je skladba 
Limit To Your Love (James Blake – James 
Blake, 2011) s asi najrýchlejšími dynamickými 
prechodmi v basoch, ktoré poznám a ktoré 
idú až pod 20 Hz. Tie najspodnejšie tóny síce 
pri tejto regálovke len tušíme sledovaním jej 
kmitajúcich membrán, ale chýbajúci „hukot“ 
najspodnejších tónov dáva perfektne vyznieť 
všetkému ostatnému a zážitok je dokonalý.

Phi5-i
Stĺpiky Phi5-i predstavujú najdostupnejšiu 
plnopásmovú reprosústavu GamuT, ale 

každého doslova uhranie zvukom omnoho 
dospelejším, než by na prvý pohľad čakal. 
Rozmermi sú to reproduktory strednej či skôr 
menšej veľkosti s výškou 105 cm, šírkou len 
17 cm a hĺbkou  27 cm. S váhou páru cez 36 kg 
a vďaka veľmi pevnej konštrukcii aj pri hlasi-
tejšej reprodukcii nič nerezonuje. Trojpásmo-
vá reprosústava je vybavená rovnakými na 
mieru vyrobenými meničmi ako regálovka, 
ale pridané dva ďalšie basové meniče a väčšia 
ozvučnica umožňujú reprodukciu s vyrovna-
ním až do 32 Hz aj vo väčšej miestnosti. Asi 
najväčšou výhodou GamuT reprosústav je 
konštrukcia ich výhybky, ktorá je impulzne 
i fázovo lineárna a akoby neexistovala aj pri 
trojpásme so štyrmi meničmi. I keď majú 
Phi5-i v nominále impedanciu 4 Ω, nie sú 
pre bežné kvalitné integráče nijak náročné 
a netreba nič extra silné. My sme to testo-
vali s Hegel H120 (2 499 €), H390 (5 999 €) 
ako i s YBA Heritage A200 (2 390 €) vždy 
s vynikajúcim výsledkom. Pocit z posluchu 
je vždy ako pri dokonalej jednopásmovke, 
ale perfektne vyrovnané v celé šírke dyna-
mického rozsahu. Pri reprodukcii akustickej 
hudby nebol počuteľný žiaden prínos oproti 
regálovke, ale Depeche Mode i James Blake 
výrazne narástli na objeme až do takej miery, 
že v menšej miestnosti to bolo príliš. Odporú-
čam umiestnenie Phi5-i do miestnosti aspoň 
35 m2, kde využijeme celý dynamický rozsah 
týchto veľkých stĺpov v malom tele. !
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