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Poslech reprodukované hudby už dávno ne-
zprostředkovává pouze klasická hifi sesta-

va složená ze zesilovače, gramofonu/CD pře-
hrávače a páru nadupaných reprosoustav. 
V současné zrychlené době na to už pohříchu 
mnohdy nezbývá čas. Ruku v ruce s tímto tren-
dem ale kráčí vývoj přenosných přístrojů, je-
jichž audio dispozice už snesou i přísnější 
netopýří měřítka. Teoreticky tak není problém 
nosit svou domácí diskotéku neustále s sebou 
(a díky množství streamovacích služeb vlastně 
veškerou dostupnou hudbu světa) a poslou-
chat ji v kvalitě, která neuráží vkus a neohro-
žuje dobré mravy. Záleží na vašich osobních 
preferencích, jestli dáte přednost audiofilské-
mu smartphonu, nebo si vystačíte s note-
bookem. Pak už stačí vybrat jen adekvátní 
sluchátka a hudební produkce nelimitovaná 
časem či místem může začít. Ale k absolutní 
dokonalosti přece jen schází vyřešit jeden pro-
blém – a sice co nejkvalitněji a pokud možno 
bez negativních průvodních jevů převést digi-
tální signál na analogový a zároveň jej doda-
tečně zesílit pro věčně nenasytná sluchátka.

Prosté a elegantní
Možností, jak toto úskalí překlenout, je ně-
kolik. Pokud tedy před závorku vytkneme 
osobní hudební přehrávače (viz třeba test 
v S&V 10/20), které mají převodník zabudo-
vaný v sobě, a v naší hifi rovnici budeme po-
čítat se zmíněným tandemem smartphone/
notebook – sluchátka, pak jeho zvuk mů-
žeme vylepšit buď sluchátkovým zesilova-
čem (S&V 12/19), nebo třeba externím USB 
D/A převodníkem (např. S&V 2/18). Momen-
tálně pravděpodobně nejkompaktnější řešení 

nabízí některá z variant USB převodníku  Ztella 
hongkongské společnosti Zorloo. Na výběr 
máme standardní verzi (USB-C – 3,5mm, 
1 799 Kč), standardní verzi + Lightning 
(2 099 Kč), MQA verzi (2 399 Kč) a MQA verzi 
+ Lightning (2 699 Kč). Domácí distributor ješ-
tě nabízí samostatně redukci USB-C – Light-
ning (389 Kč) či USB-C – USB-A (100 Kč). 

A co všechno umí? Kromě toho, že ele-
gantně a bryskně propojí smartphone se slu-
chátky, postará se o nepřeslechnutelnou 
kultivaci zvuku. Poradí si s PCM v rozlišení 
až 384 kHz/32 bitů a DSD 5,6 MHz. Výsled-
ná kvalita tak už do jisté míry není limitová-
na úrovní vstupního signálu a jako hudební 
přehrávač může posloužit i, řekněme, méně 
disponovaný chytrý telefon, tablet, či pře-
nosný počítač. A pokud máte v úmyslu ex-
perimentovat s poslechem hi-res souborů 
ve formátu MQA (a máte naše vřelé doporu-
čení), Ztella vám s tím ráda pomůže. Zdrojem 
může být například vyšší verze služby Tidal 
HiFi (S&V 5/20). O aktuální úrovni signálu 

Jednodušeji to nejde
Možná jste si v Novinkách v S&V 10/20 povšimli článku, ve kterém 
jsme vám představili relativně nenápadnou tkaničku s tajemným 
názvem Zorloo Ztella. Předcházely ji až neuvěřitelné zvěsti, a proto 
jsme se rozhodli na vlastní uši přesvědčit, jestli si tato černá „žížala“ 
zjitřenou pozornost opravdu zaslouží. Nebudeme vás napínat  
– mimo veškerou pochybnost ano.

U S B  D/A  P Ř E V O D N Í K     ZO RLOO Z TE LL A  1 799 Kč/2 399 Kč (S M Q A)

 informuje LEDka (např. červená – do 48 kHz, 
purpurová – MQA). Koncovky jsou vsazeny 
do hliníkových tělíček a samotný kabel je ople-
ten odolnou syntetickou textilií.

Oč je provedení a obsluha jednodušší, o to 
překvapivější je výsledný efekt. Na rozdíl 
od zdroje hudby však doporučujeme věno-
vat pozornost výběru vhodných sluchátek. 
My jsme do poslechového řetězce zapojili 
na jedné straně modely DALI IO6 (S&V 7/20) 
a Philips Fidelio X3 (S&V 11/20), na druhé 
iPhone 6s a notebook Lenovo IdeaPad 330. 
Ve všech případech byl kvalitativní skok smě-
rem vzhůru markantní. Zvukový prostor se pro-
čistil, rozšířil, zpřesnil a stal se sebevědomým. 
Přibylo detailů, a pokud třeba holdujete analy-
tickému poslechu klasické hudby, Ztella vám 
bude užitečným pomocníkem i při rozplétání 
složitějšího přediva symfonické partitury. Ale 
stejně tak ji (nejen) kvůli vyvážené dynamice 
ocení i milovníci přímočařejších hudebních 
žánrů, kteří spíše než delikátní cinknutí trian-
glu budou obdivovat úctyhodný tep basového 
bubnu. Kompaktní rozměry převodník přímo 
předurčují k tomu, aby vám pomohl zprostřed-
kovat kvalitní poslech doslova na každém kro-
ku a na jakémkoliv místě. Navíc si nemusíte 
lámat hlavu s jeho nabíjením, energii si vy-
půjčí od nezištně spolupracujících hudebních 
přehrávačů. A zcela průchozí je i pro případný 
hands-free režim, respektive hraní her.

Václav Pavel

P A R A M E T R Y
USB 2.0 High Speed Class 2
odstup signál/šum 120 dB
přípojky  (dle provedení) USB-C, Lightning, 

USB-A, 3,5mm phono jack
délka 11 cm
hmotnost 5 g
web  hifistyl.cz

H O D N O C E N Í
X  kompaktní, ale vysoce účinné provedení, 

zkrátka z malého těla velký zvuk; snadné 
propojení s dalšími členy poslechového řetězce; 
poměr výkon/cena

Z  majitelé starších smartphonů s Androidem 
možná budou postrádat koncovku micro USB
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