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R Keď mi v jeden horúci augustový podvečer 
šéfredaktor Oliver spolu s bielym gramo-
fónom Pro-Ject (testovaným tiež v tomto 
vydaní) odovzdal v malom priehľadnom plas-
tovom vrecku pár káblikov, ktoré vyzerali ako 
prepájacie USB konektory a nič konkrétne mi 
k nim nepovedal, len sucho utrúsil: „Vyskúšaj 
ich s dobrými slúchadlami“, nevedel som, či 
si zo mňa nerobí žarty.

Vstupy: USB Type-C/3,5 mm  

audio/USB 2.0, USB

Audio formáty: PCM (až do 384 kHz),  

DSD (až do 5,6 MHz), MQA

Impendancia: 150 Ω (2 V)

Rozmery: 110 mm (dĺžka)

Hmotnosť: 5 g

Cena: 66 €

Cena s možnosťou prahrávania MQA: 93 €

www.hifistyl.cz

Keďže mi logo ani nápis na koncovke kábla nič 
nehovorili, jednoducho som káblik zasunul 
do USB-C výstupu na mojom smartfóne a na 
druhej strane som malým jackom pripojil svoje 
slúchadlá. Zvuk bol mocný, krištáľovo čistý, 
taký, aký má byť. Vystriedal som zopár rôznych 
svojich obľúbených skladieb a bol som spo-
kojný. Stále som však nechápal, o čo vlastne 
ide. Pochopil som to však veľmi rýchlo – po 
priamom zapojení slúchadiel do slúchadlové-
ho výstupu telefónu. Nielen že slúchadlá zneli 
omnoho slabšie, ale aj akosi bez života, zvuk 
prichádzal akoby spoza závesu.

To ma donútilo zaloviť v nekonečných vodách 
internetu a nájsť si čosi bližšie o tomto zá-
zračnom kábliku. Celým menom sa volá Zor-
loo Ztella a v podstate ide o DAC prevodník 
ESS Sabre integrovaný v kábli, spolu so zo-
silňovacou technológiou. Spoločnosť Zorloo 
založil v roku 2014 Andy Ho a jeho skupina 
hudobných nadšencov z Hong Kongu, ktorí sa 
zameriavajú na zdokonaľovanie mobilných 
zvukových zážitkov z chytrých telefónov 

a počítačov. Ich výrobky sú malé, pohodlné, 
cenovo dostupné a nevyžadujú batérie ani 
externé napájanie. Ich cieľom je poskytovať 
vysoko kvalitné produkty za rozumné ceny. 
Vďaka kábliku Ztella USB-DAC je to veľmi 
jednoduché. Umožňuje vychutnať si zvuk vo 
vysokom rozlíšení z PCM nahrávok (až do 8 x 
CD sampling) a DSD nahrávok (až do 2 x SACD 
sampling). A navyše s podporou MQA (Master 
Quality Authenticated), takže konečne môžete 
naplno využiť plný potenciál streamingu TI-
DAL Master. Inak – MQA je oceňovaná britská 
technológia, ktorá dodáva zvuk pôvodnej 
hlavnej nahrávky. O kvalite nahrávky vás 
informuje kontrolka LED: modrá pre nečinný 
alebo SD zvuk <= 48 kHz, červená pre audio 
HD > 48 kHz a purpurová pre obsah MQA.
Vďaka vysokorýchlostnému USB Audio Class 
2 spoločnosti Zorloo je Ztella kompatibilná 
so všetkými obľúbenými platformami OS. Jej 
natívny konektor USB-C plus priložený adap-
tér USB-A umožňuje pripojenie k všetkým 
bežným mobilným telefónom a počítačom. 
Podporuje všetky funkcie vašich slúchadiel – 
od mikrofónu po ovládanie kláves. Integrova-
ný zosilňovač slúchadiel dokáže automaticky 
detegovať a analyzovať pripojené slúchadlá, 
aby vytvoril ideálnu výstupnú úroveň. Po-
skytuje výstup 2 V, čo je viac než dvojnásobok 
výkonu štandardného smartfónu.

Tento zázračný káblik dostanete v štandard-
nej verzii za 66 eur alebo vo vyššej verzii MQA 
za 93 eur (s lightning káblom za 105 eur). 
Zorloo Ztella je navyše dodávaný vo veľmi 
peknom balení. Odporúčame vyskúšať!   !

Väčšina ľudí dnes počúva svoju 
obľúbenú hudbu buď v aute, 
alebo – cez slúchadlá pripojené 
k svojmu smartfónu či počítaču 
v práci. Prečo sa však uspokojiť 
s nekvalitným zvukom, keď za 
pár drobných môžete mať jeden 
z najkvalitnejších prenosných 
DAC na svete?

Najmenší DAC 
na svete

najmenší USB-DAC, 
ktorý výborne znie, je malý, 
jednoduchý, ale efektívny

Zorloo Ztella

čistý zvuk plný detailov

výhodná cena

jednoduchosť obsluhy, bez batérie

žiadne
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