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P R O F I L Y

Okrajovou, byť rozhodně velmi zajímavou 
část portfolia pak firma směřuje i do domo-

vů náročných posluchačů, kde technická řeše-
ní z profi světa doplňují konektory a funkce 
přece jen obvyklejší v domácích podmínkách.

Největším lákadlem pro audiofily jsou bez-
pochyby digitálně-analogové převodníky ADI-2 
DAC, dostupné v různých, možná pro běžného 
spotřebitele ne úplně snadno rozlišitelných 
modifikacích. Základní model má za svým ná-
zvem přídomek FS.

Co je malé, to je hezké
Pokud produkt firmy RME podle něčeho spo-
lehlivě poznáte, tak to rozhodně je – a to 
i v jeho hifi modifikaci – účelný vzhled, který si 
na nic nehraje. Prakticky pojaté je i šasi kom-
ponentu, nepříliš přesahující půdorys běžné 
knížky. Skladný přístroj možná není navržen 
za účelem potěšit oko, na druhou stranu je 
zpracován decentně a rozvržení ovládacích 
prvků je vcelku logické a dostatečně pohodlné 
– pro jistotu je k dispozici také dálkový ovla-
dač. Klasické audiofilské komponenty mají 
možná přívětivější rozhraní, na druhou stranu 
stačí chvilka cviku a zvyknete si.

Co pak drtivá většina domácích kompo-
nentů nenabídne, to jsou mimořádně bohaté 
možnosti nastavení. Na čelním panelu je krom 
spínacího knoflíku už jen centrální potencio-
metr pro regulaci hlasitosti, vedle něj čtveřice 
(až příliš) maličkých tlačítek pro přímý přístup 
k parametrům hlasitosti, ekvalizéru, vstupů/
výstupů a přístup do celkového nastavení, to 
vše doplněné o dva identické multifunkční 
potenciometry, kterými lze otáčet. Ty poslouží 
pro korekce basů a výšek, v menu pro pohyb 

mezi jednotlivými sekcemi nebo uvnitř nich 
a po stisknutí pro potvrzení. Všechny informa-
ce jsou zhuštěné do nevelkého, ale výtečně 
čitelného displeje s krásně jemnou kresbou. 
Tam můžete vidět krom nabídek také třeba 
přehledné spektrální rozčlenění skladby, para-
metry signálu a vůbec vícero různých pohledů 
na vše důležité, co se týká signálu.

Paleta konektorů je o něco chudší, než je 
u profi verzí, na druhou stranu obsahuje vše, 
co je třeba. Na zadní straně najdeme vstup 
pro 15V externí zdroj, ale především USB 
standard 2.0 pro spojení s počítačem – to je 
to, v čem RME exceluje a co je nosným prv-
kem firemních přístrojů. Pro větší variabilitu 
tu nicméně najdeme také optický a koaxiální 
digitální vstup. Zpracovaný signál lze poslat 
do dalších přístrojů buď symetrickými analo-
govými XLR konektory, nebo jejich cinchovou 
nesymetrickou obdobou. Vpředu pak může-
te poslouchat přes sluchátka, k tomu slouží 
6,3mm jack doplněný o 3,5mm výstup IEM (In 
Ear Monitor) s vlastními nízkošumovými obvo-
dy, které poslouží malým citlivým sluchátkům. 
Vítanou funkcí je možnost, kdy lze výstupy pro-
vozovat paralelně, případně připojení sluchá-
tek odpojí zadní výstupy apod. 

Nenápadná preciznost
Uvnitř kompaktního šasi je centrem všeho 
dění čip AK4493, kterému technici v RME ušili 
na míru vlastní obvodové řešení. Znamená to 
mimo jiné i implementaci řešení vysoce přes-
ných generátorů hodinového signálu Steady-
Clock FS nebo výkonný DSP pro úpravu všech 
zvolených provozních parametrů, týkajících se 
signálu, a to třeba včetně regulace hlasitosti. 

Profesionál každým coulem
Ve světě produkce hudebních nahrávek patří německá značka RME 
mezi velká jména – mimo jiné totiž patřila mezi pionýry použití USB 
rozhraní v profesionálních aplikacích a dnes patří její přístroje právem 
do vysokého standardu studiových zařízení. 
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Uváděné naměřené parametry jsou špičkové 
bez ohledu na cenovou kategorii.

Výrobce říká, že hodnoty vlastního jitte-
ru jsou na úrovních, které obvykle poskytují 
generátory hodinového signálu. Je to díky 
propracovanému analogovému PLL obvodu 
a použití nízkošumového oscilátoru. Výsledná 
hodnota jitteru za každé situace není měři-
telná v běžných pikosekundách, ale v o řád 
nižších femtosekundách (proto dodatek FS).

Resumé
Převodník mi primárně fungoval v roli stol-
ního komponentu se sluchátky AudioQuest 
NightOwl Carbon a Sennheiser HD 26 Pro, 
ale „zahrál si“ i v několika sestavách, v nichž 
mj. figurovaly komponenty Norma Audio Revo 
IPA-140, OPPO UDP-205, Harbeth Monitor 30 
s kabely Nordost Heimdall 2, respektive Teac 
NT-503 s Emotivou XSP-1 a XPA-DR2 spolu 
s kabely ZenSati Authentica a reprosystémem 
KEF LS50/GoldenEar SuperSub X. Poslouchal 
jsem krásně nahraný výběr Diamond Voices of 
the Fifties (2015, STS  Digital) a také mnoho 
dalšího, včetně srovnávání špičkových nahrá-
vek od 2L v PCM, DSD a MQA podobě. 

Zvuk ADI-2 DAC FS je fascinujícím způso-
bem čistý, přesný a dynamický. U každé na-
hrávky vám podá naprosto detailní informace 
o její technické stránce, navíc v rámci cenové 
kategorie doslova fascinuje svým rozlišením 
a schopností vykreslit i ty nejjemnější nuance 
díky mimořádně tichému signálovému pozadí. 
Fantastická byla také dynamika, a to při posle-
chu na reprosoustavy i se sluchátky – v obou 
rolích má ADI-2 DAC FS úžasné sebevědomí, 
neutuchající energii a tah na bránu, kterými 
se vyrovná komponentům z násobně dražšího 
hifi světa. Stejně tak plasticita a trojdimenzio-
nální vykreslení hudební scény s perfektní lo-
kalizací a definicí nástrojů je něco, na co zprvu 
zůstanete zírat s otevřenými ústy a poté si mi-
mořádně rychle zvyknete – RME hraje vysoko 
nad standardy své cenové třídy.  

Daniel Březina

P A R A M E T R Y
podporuje formáty PCM, DSD, MQA
rozlišení 24 bit/768 kHz, DSD256 
kmitočtový rozsah  0–109 000 Hz
odstup signálu a šumu 123 dB (RMS)
THD+N 0,00016% @ 0 dBFS
separace kanálů >120 dB
rozměry (š × v × h) 21,5 × 5,2 × 15 cm
hmotnost 1 kg
web  disk.cz

H O D N O C E N Í
X  čistý, transparentní přednes; výtečná 

detailnost; neskutečně plastická hudební 
scéna; vysoká dynamika a celková výjimečná 
přesnost zvuku

Z  relativně komplikované ovládání nabídek

vynikající

obsluhazvuk provedení


