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Nasadili jste si sluchátka?
Máte vechny muzikanty v hlavì?
RHP processor je vechny posadí pøed Vás!

Realistic Headphones Processor
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Realistický a detailnìjí zvuk z pøenosného
CD, MC, MD, MP3... pøehrávaèe
Lze pøipojit té k domácí aparatuøe - nabíjecí a napájecí síový zdroj v pøísluenství
NiMH aku (2xAA), spona na opasek
Zvlátní pøísluenství - koené pouzdro
a automobilový napájecí / dobíjecí adapter

Návod k obsluze pøeètìte pøed pouitím pøístroje!

RHP334navod.qxd

4.4.2005

20:52

Page 2

Váený zákazníku!
Dìkujeme Vám za dùvìru projevenou
zakoupením pøístroje RHP334 - akumulátorové
mini verze Realistic Headphone Processoru pro
pøenosné CD, MD, MC, MP3... osobní
pøehrávaèe na sluchátka i pro pøipojení k
domácímu audiosystému.
Tento pøístroj Vám dokáe poslech na sluchátka
uèinit koneènì plnì realistickým jako pøi
poslechu na reprosoustavy.
Zvuk, který slyíte pøi bìném poslechu na
sluchátka bez processoru je nepøirozený a
nepøíjemný. Slyíte ve ze stran a uvnitø hlavy.
HRP334 vechny hudebníky seøadí pøed Vás
pøesnì tam odkud jsou slyet na koncertì nebo
pøi poslechu na reprosoustavy.
Vestavìný Remastering processor dokáe navíc
pøiblíit èi vrátit pùvodní zvuk nahrávky.
Chcete vrátit zvuku to, co mu vzala
nedokonalost systémù CD, MC, MD, a jetì
více komprimující systémy MP3, WMA...?
Víte, e ekvalizery a podobná zaøízení sice dají
zvuku jiný, subjektivnì tøeba i lepí charakter,
avak od pùvodního zvuku jetì více vzdálený?
V pøístroji RHP334 není vestavìn ekvalizer, ale
inteligentní audioprocessor, velmi sloitì a
inteligentnì pracující s obálkou audiosignálu.
Budete mít dojem, e jste si vyèistili ui.
Budete si myslet, e jste na ivém koncertì.
RHP334 se vyrábí v precizním High End
provedení v pouzdru z AL eloxprofilu.
Propracovaná konstrukce a SMT technologie
zaruèuje maximální spolehlivost, stabilitu
parametrù. Vìøíme, e processor pøevýí Vae
oèekávání a budete jej rádi pouívat.

8. Chyby a jejich odstranìní
Kontrolka LED POWER nesvítí:
- vybité akumulátory nebo není pøipojen adaptér
Není zvuk (kontrolka POWER na RHP334 svítí):
- chyba v pøipojení processoru k audioaparatuøe
- vadná sluchátka nebo není signál z pøehrávaèe
- audiozesilovaè je pøepnut na jiný vstup signálu
- vypojte processor a namísto nìho propojte vstupy
a výstupy bìnými stereofonními kabely s konektory.
Po objevení závady zapojte zpìt RHP334.
Nepodaøíli se Vám chybu odstranit, povìøte
zapojením pøístrojù technika, nebo jde-li o závadu
RHP334 povìøte kontrolou èi opravou pøístroje
odborný servis.
9. Údrba
Èitìní skøíòky processoru RHP334.
Pro otøení tohoto pøístroje od prachu pouívejte
suchý, èistý a mìkký hadøík. Pøed èitìním odpojte
pøístroj od napájecího zdroje.
! Nepouívejte agresivní èistící prostøedky
a øedidla. Pøi jejich pouití hrozí nebezpeèí pokození
povrchu i vnitøku pøístroje!
10. Záruèní podmínky
Na pøístroj RHP334 poskytuje výrobce záruku
24 mìsícù ode dne prodeje. Na vady zpùsobené
pouíváním pøístroje v rozporu s návodem k pouití,
nebo ivelnou pohromou se záruka nevztahuje.

Mnoho spokojenosti!
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do støedních poloh. Pøíliné rozjasnìní (poloha +)
má za následek zvýení zrnitosti zvuku a tím jeho
nepøirozené ostrosti. Nastavení pøepínaèù (rozdíl mezi
ivým a pøirozeným zvukem a zvukem z Vaí
aparatury bez RHP334) lze zmìøit pouze za pouití
velmi nároèné mìøicí techniky (analyzátorù apod.).
Nastavení proto volte dle Vaeho subjektivního dojmu.
Nastavení záleí na kvalitì nahrávky (na kvalitì
aparatury pøi záznamu a zpracování nahrávky),
na kvalitì Vaí audiosestavy a na vlastnostech
poslechového prostoru (pohlcení vysokých tónù závisí
na materiálu stìn místnosti, na látkových závìsech na
oknech atd.). Pøi nastavení spínaèe aktivace funkce
remastering procesu do polohy OFF není zvuk
processorem témìø ovlivòován.
7. Technická data:
Kmitoètový rozsah:
20Hz - 30kHz
Kmitoètový prùbìh (aktivací funkce
REALISTIC PROCESSING není ovlivnìn):
REMASTERING PROCESSING OFF neovlivnìn (0dB)
REMASTERING PROCESSING ON 0dB a + 2dB
Vstupní/výstupní impedance: 47kΩ / 10Ω
Max. výstupní výkon:
0,3W
Max. vstupní úroveò:
4V / 
Odstup signál um:
HIGH PROCESSING OFF
min. 120dB
HIGH PROCESSING ON
min. 110dB
Zkreslení THD:
max. 0,07%
Napájení / nabíjení:
3Vss (2xAA NiMH)
Odbìr proudu:
cca 200mA
Konektory:
2x Jack3,5 Stereo, 1x POWER
Ovládací prvky:
2x spínaè, 4x pøepínaè,
1x tahový potenciometr, 2x tlaèítko (hlasitost)
Rozmìry:
102 x 55 x 22mm
Pøísluenství:
1x napájecí / nabíjecí zdroj
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1. Návod k obsluze
Pøed pøipojením a pouíváním pøístroje
RHP334 si pozornì prostudujte návod k obsluze.
Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené nedodrením
pokynù v návodu k obsluze.
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2. Pouití a umístìní pøístroje
Pro bezpeèný provoz a maximální vyuití
vlastností pøístroje dbejte tìchto zásad pro umístìní:
! - chraòte pøístroj pøed pøímým silným sluneèním
svìtlem (napø. v automobilu za oknem) a neumisujte
jej v blízkosti silných zdrojù tepla.
! - vyvarujte se umístìní ve vlhkém prostøedí a
vniknutí kapalin do pøístroje
! - nepouívejte processor RHP334 poblí
moných zdrojù vysokofrekvenèního ruení (mobilní
telefony, krátkovlnné vysílaèky apod.) a poblí silných
elektromagnetických polí (tansformátory, napájeèe...),
co by mohlo být dùvodem ruení zvuku.

2

RHP334navod.qxd

4.4.2005

20:52

Page 4

3.1 Funkce realistic processoru v RHP334
Tato funkce pøístroje Vám dokáe poslech na
sluchátka uèinit koneènì plnì realistickým jako pøi
poslechu na reprosoustavy. RHP334 vechny
hudebníky seøadí pøed Vás pøesnì tam odkud jsou
slyet na koncertì nebo pøi poslechu na reprosoustavy.
Zvuk, který slyíte pøi bìném poslechu na
sluchátka bez
processoru je
nepøirozený a
nepøíjemný. Slyíte
ve z levé èi pravé
strany a uvnitø
hlavy. Celý hudební
proitek se vlastnì
..
odehrává v pøímce
mezi levým a
pravým uchem
jakoby uvnitø hlavy.
Obr. 1 Smìr íøení zvuku
Nástroje (zvuky)
poslech na reprosoustavy
jsou prostorovì
poslech na sluchátka
orientovány pouze
na této pøímce (Obr. 1, 2) a jsou nepøirozenì (dle typu
a kvality nahrávky nìkdy a jakoby nekoneènì) daleko
od sebe.
Pøi poslechu
stereofonního
záznamu na dvì
reprosoustavy pøed
posluchaèem, kde
on je ve støedu mezi
..
reprosoustavami a
tvoøí tøetí vrchol
pomyslného
trojúhelníku (levá Obr. 2 Prostorové
pravá reprosoustava
rozmístìní zvukù
- posluchaè) je
poslech na reprosoustavy
situace jiná. poslech na sluchátka
správná. Posluchaè

v tomto pøípadì vnímá
prostor pøed sebou takto:
Levým uchem vnímá nejen zvuk levé reprosoustavy,
ale i pravé reprosoustavy ponìkud zpodìný a dalí
odraené zvuky od stìn místnosti, které jsou té
3

záznamu, na její zvukové bohatosti a na dalích
atributech. Velký vliv na nastavení má typ a kvalita
pouitých sluchátek. Èím kvalitnìjí a vìtí akustické
mìnièe, tím lépe je vliv procesu patrný a není nutné
nastavovat potenciometr na maximum. Je na
posluchaèi jaké nastavení potenciometru na základì
vech uvedených skuteèností zvolí.
Optimální nastavení potenciometru DEPTH je od
aretované støedové polohy do tøech ètvrtin jeho dráhy
smìrem k LED BATTERY. U ménì kvalitních sluchátek
nebo pøi poslechu starích patnì zpracovaných
nahrávek, které znìjí bez pouití processoru
prostorovì a nepøíjemnì (ve se odehrává uvnitø
hlavy a zvuky jsou slyet velice syrovì ze stran)
mùete zvolit nastavení potenciometru na maximum.
Pøi vysoké hlasitosti a nastavení potenciometru DEPTH
na maximum mùe docházet zvlátì ve zvukovì
bohatích nahrávkách ke zkreslení nìkterých zvukù
(smyèce, syntezátorové zvuky atd.). V tomto pøípadì
snite hlasitost krokovým regulátorem na processoru a
úbytek hlasitosti zkorigujte potenciometrem hlasitosti
na pøehrávaèi. Pøípadnì potenciomer DEPTH nastavte
na nií úroveò procesu.
6.2 Vyuití remastering processoru v RHP334
Remastering proces lze vyuít jak pøi poslechu na
sluchátka, tak pro úpravu zvuku pøi reprodukci na
domácí aparatuøe s reprosoustavami. Doporuèujeme
vypnutí realistic procesu, který je urèen jen pro
poslech na sluchátka.
Remastering processor v RHP334 se aktivuje
spínaèem ON/OFF na zadním panelu pøístroje pod
vstupním kabelem. Proces zjasnìní zvuku (zvýraznìní
detailù - nastavení úrovnì procesu støedních a
vysokých tónù v pásmu 125Hz - 30kHz) se nastavuje
tøípolohým spínaèem HIGH PROCESSING +/-.
Pøepínaè LOW PROCESSING nastavuje úroveò
procesorování pásma 5Hz - 125Hz a má tøi polohy.
Pøepínaèe LOW PROCESSING a HIGH PROCESSING se
navzájem neovlivòují. To znamená, e mùete vyuít
proces jen jednoho pásma èi obou souèasnì. Pøepínaèe
nastavte do polohy, ve které povaujete zvuk za
pøirozený, jasný, ale ne pøehnanì ostrý.
V pøeváné vìtinì pøípadù jsou pøepínaèe nastaveny
16
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situace díky velké vybuditelnosti vstupních obvodù
processoru signálem nemìla nastat.
6.1 Vyuití realistic processoru v RHP334
Funkce REALISTIC PROCESSING je aktivována
pøepínaèem na horní stranì pøístroje. Pøepínaè má tøi
polohy z nich støední je oznaèena MUTE a je-li
zvolena je zvuk ztien na minimum. V poloze ON je
funkce realistického poslechu aktivována a pøi
pøepnutí do polohy OFF prochází signál bez ovlivnìní
funkcí realistic processoru. Polohu OFF budete v praxi
volit v pøípadì vyuití RHP334 jen pro zlepení zvuku
pomocí funkce REMASTERING PROCESSOR nebo pro
porovnávání vlivu funkce REALISTIC PROCESSING pøi
poslechu na sluchátka.
Pro nastavení hloubky pøedsazení zvuku pøed
posluchaèe slouí tahový potenciometr DEPTH.
Zvolením polohy pøepínaèe ON aktivujte funkci
REALISTIC PROCESSING. V poèáteèní poloze tahového
potenciometru (poloha blíe pøepínaèe a regulátoru
hlasitosti) má v aktivním stavu realistic processor
malý ale znatelný vliv. Zvuky ji nepøichází
nepøirozenì ze stran, ale mírnì ze pøedu, jako by byly
zvukové mìnièe sluchátek posunuty na hlavì dopøedu
k tváøím posluchaèe. Se zmìnou polohy bìce
potenciometru smìrem ke konetrolce LED BATTERY se
zvuk více a více pøedsazuje pøed posluchaèe (Obr. 6)
a i zvuky blíe støedu mezi levým a pravým
sluchátkem,
které byly
pomyslné repro
døíve slyet v
DEPTH
hlavì
posluchaèe se
pøedsunou
pøed nìho.
Nastavení
..
potenciometru
je závislé na
nahrávce a to
na její kvalitì,
Obr. 6 Funkce potenciometru
typu hudby,
zpracování ve
studiu nebo
zpùsobu
15

DEPTH

imitace poslechu na stereorepro
poslech na sluchátka

èasovì posunuté vùèi pøímému zvuku. Stejnì tak
pravým uchem vnímá vechny tyto sloky zvuku z
levé reprosoustavy. Lidský mozek tyto sloky zpracuje
a podle toho, které ucho je pøijme a kdy (pøímý zvuk v
jednom okamiku a odraený zvuk èi zvuk ze
vzdálenìjí reprosoustavy o nìco pozdìji - tzv.
binaurální jev), si vytvoøí posluchaè dojem kde ten
který zvuk (nástroj, hudebník) v prostoru hraje.
Binaurální jev vak nenastává u poslechu pøes
sluchátka. Tady je situace vlastnì jednoduí. Levé
ucho pøijímá pouze zvuky levého sluchátka a pravé
ucho pouze z pravého sluchátka. Neexistují zde
odraené zvuky ani zvuky pøijmuté se zpodìním
uchem z protilehlého zvukového mìnièe. Mozek takto
jednoduí mnoství informací vyhodnotí s výsledkem
stejnì jednoduího a chudého, ale také nesprávného
prostorového dojmu. Na první pohled by se mohla, dle
tohoto teoretického výkladu, jevit situace poslechu na
sluchátka dokonalejí. Je vak bez pøirozených
akustických pøeslechù mezi levým a pravým kanálem,
bez odraených zvukù atd. To je samozøejmì
nevhodná dokonalost. Je to nìco takového, jako
bychom mìli na uích nekoneènì dlouhé roury, které
by byly zvukovì odstínìné od okolí. Potom,
kdybychom mìli pøed sebou sever a za sebou jih,
slyeli bychom pouze zvuky ze západu levým uchem a
z východu pravým uchem. Zvuky ze severu nebo z
jihovýchodu èi dalí pøicházející z jiného smìru ne z
èistého západu nebo èistého východu bychom
nevnímali. Hrozná pøedstava, e?
Stejnì straná pøedstava je pro posluchaèe, který
pochopí princip processoru RHP a poslech s ním
vyzkouí, vrátit se k poslechu na sluchátka bez nìho.
Pøi vývoji processoru byl kladen poadavek na
neznehodnocení zvuku jako je tomu u rùzných
efektových processorù. Processor RHP zvuk
neznehodnocuje, jak by mìl kadý ze zájemcù
pochopit, jak z popsaného principu, tak ze samotného
poslechu s pøihlédnutím právì k teoretickému výkladu
jeho funkce.
Poslech prostøednictvím processoru RHP nemusí
nutnì znamenat mít u sebe na cestách dva pøístroje v
podobì RHP processoru a CD, MC, MD, MP3...
pøehrávaèe. Pøestoe tento zpùsob je ideální v tom, e
4
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lze kdykoli mìnit jeho nastavení, je moné si
nahrávky napø. pro pøenosný MP3 pøehrávaè pøedem
upravit pomocí RHP processoru a takto je do
pøehrávaèe nahrát. V tomto pøípadì je nutno processor
nastavit tak, jak Vám bude poslech pozdìji vyhovovat.
Doma èi v jiném klidném prostøedí, kde nebudou
vadit dva pøístroje (processor a pøehrávaè) si jistì
dopøejete mít kdykoli monost mìnit hloubku
prostorového dojmu (DEPTH), nebo vyuití
vestavìného remastering processoru (viz odstavec 3.2)
a zmìnu jeho parametrù.
Podstata a princip zpracování zvukového signálu
processorem RHP vèetnì jeho softwarové simulace je
patentovì chránìna.
Processor RHP pracuje na analogovém principu a
zvukový signál zbyteènì neznehodnocuje konverzí do
digitálního signálu, zpracováním a úpravou v digitální
podobì a zpìtnou konverzí na analogový. Vekeré
zpracování probíhá v pùvodním analogovém signálu.
Nastavení hodnoty hloubky zreálnìní poslechu
(velikosti poslechového prostoru) a pøedstavení zvuku
mimo pomyslnou pøímku (levé - pravé ucho) a tím
mimo hlavu posluchaèe je provádìno pomocí
tahového potenciometru. Na zaèátku jeho dráhy je
poslech jen mírnì pøedsunut mimo pøímku. Na konci
dráhy (smìrem ke kontrolce LED BATTERY) je hloubka
maximální. Optimální nastavení potenciometru je
proto pro maximální pøiblíení k charakteru poslechu
pøes reprosoustavy u kvalitních velkých sluchátek
pøiblinì v polovinì (aretované) a ve dvou tøetinách
dráhy. U velmi prostorovì plochých nahrávek a pro
ménì kvalitní sluchátka s rozmìrovì meními
akustickými mìnièi je optimální nastavení od dvou
tøetin do konce (maxima) dráhy tahového
potenciometru.
Spínaèem Realistic processing je aktivován v
poloze ON proces realistického procesoru. V poloze
OFF je tento processor vyøazen z funkce a zvukový
signál jím neprochází. V poloze MUTE ztiíte zvuk na
minimum a mùete ji vyuít napøíklad pro rychlé
ztiení zvuku v pøípadì, e nemáte v dosahu
pøehrávaè. Spínaè realistického procesoru nemá vliv
na funkci ostatních èástí pøístroje RHP334 (napøíklad
na funkci Remastering processing).
5

Plného nabití úplnì vybitých akumulátorù dosáhnete
po cca 10 hodinách.
Stav nabití akumulátorù pøiblinì indikuje
intenzitou svitu modrá LED dioda na pøístroji. Èím
vyí intenzita svitu, tím delí doba do vybití
akumulátorù. Indikace kapacity akumulátorù probíhá
pouze pøi odpojeném napájecím / nabíjecím adapteru.
Je-li adapter pøipojen k RHP334 indikuje kontrolka
LED pouze zapnutí pøístroje.
V processoru je vestavìn DC/DC mìniè z
napájecího napìtí 3V (aku nebo adaptér) na 13-15V
pro napájení vnitøních obvodù processoru. Tomu je tak
z dùvodu nutnosti zpracování i tìch nejvyích úrovní
audiosignálu. To proto, aby nedocházelo ke zkreslení
amplitudových pièek a aby i u takových úrovní byla
funkce processoru naprosto dokonalá.
Konektor napájecího zdroje nevytahujte z pøístroje
za kabel, protoe v tomto pøípadì hrozí nebezpeèí
vytrení kabelu z konektoru nebo pokození
konektoru. Konektor vytahujte tedy pouze pøidrením
za plá konektoru.
6. Obsluha processoru RHP334
Processor RHP334 je ji pøipojen k pøístrojùm. Po
zapnutí processoru spínaèem POWER se musí rozsvítit
modrá kontrolka LED POWER, která má dvì funkce.
Indikuje zapnutí RHP334 a intenzitou svitu informuje
o stavu nabití akumulátorù.
Nastavení hlasitosti lze provádìt buï na pøehrávaèi
(pøi nastavení hlasitosti na RHP334 témìø nebo úplnì
na maximum), nebo vyuitím pøesného krokového
regulátoru VOLUME na processoru a nastavení
reulátoru hlasitosti na pøehrávaèi na maximum. Oba
zpùsoby regulace jsou rovnocené. V druhém pøípadì
by mohl být v závislosti na kvalitì výstupních obvodù
pøehrávaèe zvuk zkreslen pøi nastavení hlasitosti na
maximum. Volte proto radìji nastavení regulátoru na
pøehrávèi na nií úroveò (napø. 3/4). Processor
dokáe zpracovávat signál s nízkou úrovní bez
znatelného pøidání umu a tedy mùe být regulace
hlasitosti v processoru nastavena na maximum. Pokud
by úroveò vstupního signálu byla pøíli velká a signál
byl zkreslený nastavte regulátor hlasitosti v processoru
pomocí tlaèítek na mení úroveò. V praxi by ale tato
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pøipojení ekvalizeru, DSP processoru apod. V tomto
pøípadì pøipojte RHP334 do tohoto vstupu/výstupu
s výhodu pouití processoru pro vechny zdroje
signálu pøipojené k audiozesilovaèi (Obr. 5).
U dìlených audiozesilovaèù (výkonový zesilovaè a
pøedzesilovaè) mùete zapojit RHP334 mezi tyto dva
komponenty. Také v tomto zapojení bude RHP334
vyuitelný ke vem zdrojùm audiosignálu pøipojených
k pøedzesilovaèi. Je také moné vyuít pro pøepínání
zdrojù signálu samostatného audiopøepínaèe èi
pøedzesilovaèe s pøepínaèem vstupù.
Pøi vyuití remastering processoru RHP334 v
poloprofesionálních podmínkách (kavárny, kluby,
diskotéky apod.) lze RHP334 zapojit pøed i za
smìovací pult. Je také moné pouít pro kadý zdroj
akustického signálu zvlátní RHP334 a nastavit kadý
dle potøeby pøísluného zdroje signálu.
POZOR: Chcete-li processor vyuít jako
remastering processor pro audiosystém provádìjte
propojení zásadnì pøi vypnutém koncovém
audiozesilovaèi, nebo radìji celé aparatury. Vyvarujete
se tak vzniku amplitudových pièek vzniklých
zasouváním konektorù a tím monému pokození
výkonového zesilovaèe nebo reproduktorù.
5.4 Pøipojení napájecího zdroje
Processor RHP334 je napájen z vestavìných
NiMH akumulátorù velikosti AA, které je mono po
jejich doslouení vymìnit. Výmìnu svìøte odbornému
servisu.
Nabíjení a zároveò napájení processoru RHP334
pøi vybitých akumulátorech je moné pouze adaptérem
220-240V AC / 3V DC, který je v pøísluenství.
Nepouívejte jiné napájecí zdroje! Na vady
zpùsobené pøipojením jiného napájecího zdroje se
záruka nevztahuje!
Pokud jsou akumulátory vybité, mùete je nabíjet
pøipojeným adaptérem a zároveò processor bìnì
pouívat. Doba nabíjení se zapnutým processorem se
neprodluuje. Nabíjení akumulátorù po úplném nabití
je ukonèeno a processor je mono napájet nadále
adaptérem a nebo adaptér odpojit a vyuít
akumulátorù.
Výdr plnì nabitých akumulátorù je cca 10 hodin.
13

3.2 Funkce remastering processoru v RHP334
Funkce remastering processoru dokáe rozjasnit
jakoukoli audionahrávku z jakéhokoli média.
Remastering processor není ekvalizer, ale inteligentní
analogový audioprocessor, velmi sloitì a inteligentnì
pracující s obálkou audiosignálu. Remastering
processor v pøístroji RHP334 zvuk neznehodnocuje,
jako pøístroje typu ekvalizer, DSP processor apod.
zvlátì pøi nesprávném nastavení.
Z principu pøi zpracování zvuku reprodukèní
aparaturou (zdroj signálu, zesilovaè, reproduktory èi
sluchátka), ale i nahrávací aparaturou dochází k urèité
degradaci pùvodního zvuku.
Charakter rozdílu mezi zvukem bez nebo
s remastering processorem lze pøirovnat k rozdílu
mezi magnetodynamickými a elektrostatickými
sluchátky èi reprosoustavami. Elektrostatický systém
poskytuje detailnìjí, jasnìjí a barevnìjí tj.
originálnìjí zvuk. Tak tomu je i pøi reprodukci zvuku
zpracovaného pomocí vestavìného remastering
processoru, jen míru vlivu je moné s výhodou
nastavit. Elektrostatická sluchátka jsou
nìkolikanásobnì draí a jsou konstruována jen jako
uzavøená pro domácí poslech. S remastering
processorem v pøístroji RHP334 si mùete dopøát
originálnìjí zvuk i na cestách.
Velký pøínos má vestavìný remastering processor
také pro komprimované nahrávky v systémech MP3,
WMA apod., kterým dodá pùvodní jas a brilanci pøed
komprimací.
Z principu komprimace (nìkteré detaily jsou úplnì
vyputìny), vak není moné vrátit nahrávce ve (to,
co chybí), ale jen detaily, které jsou pouze potlaèené.
Pøístroj RHP334 je vybaven oddìleným
pøepínáním stupnì procesorování hlubokých tónù
a støedù + støedních výek + výek. Zvolením stupnì
procesorování vlastnì nastavíte úroveò mezi ideálním
zvukem (pùvodním, ivým) a zvukem bez procesoru
pøi reprodukci z audiosystému. Tento rozdíl závisí na
kvalitì nahrávací (pøehrávací) aparatury a nahrávky.
Vestavìný remastering processor rozjasní zvuk,
zvýí jeho barevnost, zvýrazní nejjemnìjí detaily
(harmonické sloky signálu - barvu zvuku) a eliminuje
fázové zkreslení (zkreslení obálky).
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Remastering processor vestavìný v RHP334
provede fázovou korekci vysokých frekvencí 1,25 30kHz, které obsahují právì harmonické sloky. V
processoru se akustické pásmo rozdìlí do ètyø
jednotlivých pásem 5Hz - 125Hz, 125Hz - 1,25kHz,
1,25kHz - 12,5kHz a 12,5kHz - 30kHz. Jednotlivá
pásma jsou procesorována samostatnì a mají
charakteristiky optimalizovány podle fyzikálních
vlastností daného kmitoètového pásma (eliminace
fázového zkreslení, zvýraznìní harmonických sloek detaily a barva zvuku). Processor má v kadém pásmu
nastaveno jiné zpodìní, vlastnosti filtrù a zesílení tak,
aby výsledná kmitoètová charakteristika byla
maximálnì rovná. Remastering processor pracuje
optimálnì u vech pracovních úrovní signálu, tedy i
pøi minimální hlasitosti, bez slyitelného pøidání
umu. Akustické pásmo v processoru není rozdìleno
vùbec násilnì a dojem z výsledného zvuku je
absolutnì pøirozený. Nic nepøebývá, nic nechybí, zvuk
je pouze jasnìjí, barevnìjí a pøirozenìjí.
Nastavení procesorování je rozdìlené do dvou
skupin. Pøepínaè LOW PROCESSING nastavuje úroveò
procesorování pásma 5Hz - 125Hz a pøepínaèem HIGH
PROCESSING nastavíte stupeò procesorování vech tøí
zbývajících pásem 125Hz - 30kHz najednou.
Pøepínání stupnì procesorování tìchto tøí pásem
najednou se ukázalo v praxi jako naprosto vyhovující
pro snadné nastavení a to jak pro pøenosné osobní
pøehrávaèe, tak i pro domácí audiosystém. Proto je
zjednodueno do spoleèného nastavení HIGH
PROCESSING. Remastering processor v pøístroji
RHP334 je aktivován spínaèem ON/OFF. Je-li pøepínaè
nastaven na OFF prochází audiosignál bez ovlivnìní
remastering processorem (bypass). Tento spínaè nemá
ádný vliv na ostatní funkce pøístroje (realistic
processor atd.).
Pøístroj RHP334 je vybaven pøesným krokovým
regulátorem hlasitosti ovládaným tlaèítky. Hlasitost
lze vak nastavovat nezávisle regulátorem na osobním
pøenosném pøehrávaèi.
Processor RHP334 je napájen z vestavìných
NiMH akumulátorù nebo napájecím/nabíjecím
zdrojem.
7

Obr. 5

RHP334
Power Supply
+
max. 3V

Phones / Line out

Nabíjecí / napájecí zdroj

stereofonní zesilovaè
OUT

IN

R
L
PREOUT
STEREO AMPLIFIER

Zpùsob pøipojení RHP334 do rozpojitelného
vstupu/výstupu smyèky stereozesilovaèe.
Vstup/výstup bývá rozpojitelný tlaèítkem na pøedním
panelu zesilovaèe nebo na dálkovém ovladaèi.
U nìkterých modelù zesilovaèù jsou v konektorech
CINCH zasunuty propojky z vodièe, které vyjmìte a
namísto nich pøipojte kabely od RHP334.
Oznaèení PREOUT mùe být na rùzných
pøístrojích jiné (ACCESSORY, EQUALIZER...).
Pøi pouití oddìleného pøedzesilovaèe a koncového
zesilovaèe je zapojení shodné. Výstup (OUT) na
obrázku je potom na skøíni pøedzesilovaèe a vstup (IN)
na koncovém zesilovaèi.
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Obr. 4

RHP334
Power Supply
+
max. 3V

Phones / Line out

Nabíjecí / napájecí zdroj
stereofonní zesilovaè /
nahrávací zaøízení

zdroj signálu
OUT

4. Ovládací a indikaèní prvky pøístroje (Obr. 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

- tlaèítko sníení hlasitosti
- tlaèítko zvýení hlasitosti
- pøepínaè REALISTIC PROCESSING (OFF-MUTE-ON)
- potenciometr hloubky realistic processoru
DEPTH

- výstupní konektor JACK 3,5mm Stereo
- konektor pro pøipojení nabíjecího/napájecího
zdroje v pøísluenství
- kontrolka LED POWER - napájení pøístroje
- spínaè napájení POWER
- pøepínaè LOW PROCESSING (20-125Hz)
- pøepínaè HIGH PROCESSING (125Hz - 20.000Hz)
- spínaè REMASTERING PROCESSING (OFF-ON)
- vstupní kabel s konektorem JACK 3,5mm Stereo
- kryt akumulátorù (pøípadnou výmìnu svìøte
odbornému servisu)

IN

R

R

L

L

1

2

3

4

13

Power Supply
+

CD PLAYER,

...

Nejjednoduí zpùsob pøipojení pro úpravu
nahrávek k poslechu na sluchátka (na cestách)
bez RHP334 nebo pro vyuití funkce remastering
processoru pro domácí audiosystém. RHP334 zapojte
mezi zdroj audiosignálu (CD pøehrávaè apod.)
a stereozesilovaè (nahrávací zaøízení). Pouijte co
moná nejkvalitnìjí a krátké propojovací kabely
s konektory 2x CINCH / 1x Jack 3,5 Stereo. Pro
pouití RHP334 pro více zdrojù signálu je nutné
pouít vhodný audiopøepínaè nebo stereozesilovaè
s vstupem/výstupem a pøepínaèem audiosignálù
(viz Obr. 5)

Phones / Line out

5

6

7
Remastering
processing

IN

- Low +

Power OFF/ON

8
11

max. 3V

OFF/ON

- High +

9

10

11

12
8
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5.1 Pøipojení processoru RHP334
Pøipojení processoru RHP334 pro jeho bìné
pouití spoèívá ve vøazení mezi pøehrávaè CD, MD,
MC, MP3 apod. a sluchátka. K processoru je moné
pøipojit magnetodynamická sluchátka pøímo a vyuít
jeho vestavìného zesilovaèe a nebo pøipojit do
výstupu RHP334 pro sluchátka jiný sluchátkový
zesilovaè s magnetodynamickými sluchátky nebo
energizer pro elektrostatická sluchátka.
Pouváte-li processor ve spojení s externím
sluchátkovým zesilovaèem nebo energizerem
elektrostatického systému provádìjte propojení
zásadnì pøed jeho zapnutím. Vyvarujete se tak vzniku
amplitudových pièek vzniklých zasouváním
konektorù a tím monému pokození externího
sluchátkového zesilovaèe nebo sluchátek (má-li
zesilovaè vìtí výkon).
Jsou-li pøipojena sluchátka pøímo do RHP334, toto
nebezpeèí nehrozí.
Výstup RHP334 má malou impedanci a je proto
univerzální (bez nutnosti pøepínání) pro pøipojení
sluchátek nebo linkového vstupu audiozaøízení
(sluchátkový externí zesilovaè, magnetofon, CD R,
MD, DAT, HDD nebo MP3 rekordér atd.).
Na kvalitì sluchátek závisí kvalita výsledného
zvuku pøedevím. Doporuèujeme proto pouít co
nejkvalitnìjí uzavøená, polouzavøená èi otevøená
sluchátka. Èím vìtí prùmìr akustického mìnièe
sluchátek, tím vyí kvalita zvuku. Nedoporuèujeme
pouití miniaturních sluchátek do uí (tzv. puntù).
I ty nejkvalitnìjí typy puntù vìtinou nedosáhnou
kvality zvuku i levnìjích klasických malých
otevøených sluchátek. Doporuèujeme typy
renomovaných firem napø. Koss (Porta Pro a dalí
typy), Sennheiser... Je nutné, aby sluchátka mìla vìtí
impedanci ne 30 ohmù. Vìtinou se hodnota
impedance pohybuje mezi 30 a 100 ohmy. Pøi mení
impedanci ne 30 ohmù (vìtinou miniaturní punty
cca 16 ohmù) by zvuk mohl být zkreslený.
5.2 Pøipojení processoru RHP334 pro úpravu
nahrávek
Nechcete-li mít u sebe na cestách dva pøístroje
(RHP334 a pøehrávaè), mùete si nahrávky pøedem
9

pomocí RHP334 upravit a zaznamenat napø. na CD R
disk, MiniDisk nebo jiné nahrávatelné médium.
Vstup processoru pøipojte na výstup zdroje signálu
(CD pøehrávaè apod.) a výstup RHP334 do vstupu
nahrávacího zaøízení (CD, MD rekordér atd.). Pøitom
je vhodné k nahrávacímu pøístroji pøipojit pro kontrolu
nastavení processoru právì ten typ sluchátek, který
budete pouívat pro poslech takto upravených
nahrávek s pøehrávaèem. Jsou-li pøístroje vybaveny
konektory CINCH èi jinými typy budete k propojení
pøístrojù s RHP334 potøebovat redukce nebo kabely s
vhodnými konektory na jednom konci a na druhém s
konektory Jack 3,5 Stereo pro RHP334. Pouijte co
nejkvalitnìjí kabely a konektory (redukce) nejlépe
zlacené. Vyhnete se tak patnému kontaktu konektorù
a zhorení signálu.
5.3 Pøipojení processoru RHP334 k domácí
audioaparatuøe pro vyuití funkce remastering
processoru
Processor RHP334 mùete té vyuít jen pro
zlepení starích a ménì kvalitních èi
komprimovaných (MP3, WMA...) nahrávek nebo pro
zlepení poslechu na ménì kvalitní aparatuøe.
Pøipojení processoru RHP334 proveïte pomocí
kvalitních kabelù s konektory dle pøístrojù na jedné
stranì a 1x Jack 3,5 Stereo na druhém konci kabelu.
Pouijte co nejkvalitnìjí kabely a konektory
(redukce) nejlépe zlacené. Vyhnete se tak patnému
kontaktu konektorù a zhorení signálu.
Pøepínaè REALISTIC PROCESSING nastavte do
polohy OFF. Na vstup processoru pøipojte zdroj signálu
(CD, MD pøehrávaè, magnetofon, nebo jakýkoli jiný
zdroj zvukového signálu). Processor mùe
zpracovávat stereofonní i dva nezávislé monofonní
zvukové signály. Výstup pøístroje RHP334 pøipojte do
vstupu audiozesilovaèe. Takové propojení (Obr. 4) je
vhodné jen pro jediný zdroj audiosignálu (CD
pøehrávaè...).
Pøi vyuití processoru pro zlepení kopie nahrávky
pøipojte výstup processoru místo do zesilovaèe
do vstupu magnetofonu (MD, DAT apod.).
Nìkteré audiozesilovaèe nebo audiosestavy bývají
vybaveny rozpojitelným vstupem/výstupem pro
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