
NAŠE PUTOVANIE ZA VÝROBCAMI ŠPIČKOVÝCH VÝROBKOV V OBLASTI AUDIA A VIDEA SME V MINULOM ČÍSLE ZAČALI V KRAJINE VYCHÁDZAJÚCEHO 
SLNKA, V JAPONSKEJ FIRME LUXMAN. TÁ JE JEDNOU  ZO SVETOVO NAJSTARŠÍCH FIRIEM V AUDIU. DNES  NAVŠTÍVIME KRAJINU PRINCA HAMLETA, 
PRESNEJŠIE FIRMU, KTORÁ VZNIKLA TAKMER PRESNE PO 400 ROKOCH OD PRVÉHO UVEDENIA TEJTO SHAKESPEAROVEJ DIVADELNEJ HRY (1609). 
DÁNSKA FIRMA GATO AUDIO VŠAK NIE JE ŽIADNOU TRAGÉDIOU, ALE MLADOU A AMBICIÓZNOU SPOLOČNOSŤOU SO ZDRAVÝM PRÍSTUPOM K DNEŠNÝM 
DIZAJNOVÝM NÁROKOM MODERNÉHO ČLOVEKA, KTORÉMU VŠAK ZÁLEŽÍ AJ NA KVALITNOM ZVUKU. POZRIME SA TEDA NA JEJ PRODUKTY BLIŽŠIE 
A SKÚSME SI ZODPOVEDAŤ OTÁZKU „BYŤ ČI NEBYŤ?“

Dalo by a povedať,  že firma GATO 
AUDIO je teda ešte vo fáze veku 
dieťaťa, ktoré však už v škole prekva-
puje svojimi  úspechmi aj na svetovej 
úrovni. V dánskom mestečku Herlev, 
čo je vlastne predmestie Kodane, júl 
roku 2008 založili talentovaní vý-
vojári  spolu s  nekonvenčnými di-
zajnérmi a  skúsenými managermi. 
Cieľ nebol stanovený na  vývoj už 
vyvinutých produktov a technológií, 
ale na  základe už existujúcich ich 
ďalej zdokonaľovať a  využívať hlav-
ne na dosiahnutie detailného, dyna-
mického, ale neunavujúceho zvuku. 
Pekne ucelený výrobný program 
obsahuje aj stojanové a stĺpové repro-
duktorové sústavy, ale zásadná je ich 
elektronika, ktorá má od  nejakých 
zaužívaných štandardov naozaj ďa-
leko. Charakteristický  je ich dizajn 
v  elegantnom tvare ležiacej osmič-
ky,  krásne a  drahé materiály ruka 
v ruke s mimoriadnym remeselným 
vypracovaním. Hoci najpríťažlivejšie 
sú pôvodné analógové modely (napr. 
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AMP-150) s  veľmi efektnými ručič-
kovými „budíkmi“,  firma má vo svo-
jom výrobnom programe a  dostup-
nejší digitálny zosilňovač DIA-400S 
(S  ako super). Dvoj a  trojznakové 
displeje na ňom sú dobre čitateľné aj 
z diaľky a  ich znaky vykreslené po-
mocou bodiek  už na pohľad pôsobia 
„digitálnejšie“. Nie však zvuk! Ten nie 
je o nič digitálnejší ako bežné, pevne 
hrajúce zosilňovače triedy AB v po-
dobnej cenovej hladine. Naviac jeho 
rýchlosť podania posúva hudbu do-
predu tak, že  jeho kultivovaný zvuk 

sa veľmi dobre počúva. A ak k tomu 
pridáte možnosť prijímania hudby 
cez bluetooth, tak dostávate naozaj 
vynikajúci a  moderný komponent 
domáceho audiosystému.
Zdrojový komponent CDD-1 (DA-
prevodník s  CD-mechanikou, alebo 
naopak, ak chcete) posúva reproduk-
ciu digitálneho záznamu tak, že ani 
istý vážený editor z  magazínu Hifi 
Stars sa nehanbil o  ňom napísať: „... 
tento CD prehrávač doplnil zostavu 
GATO tak, že môj posluchový priestor 
sa zmenil na koncertnú sálu a doviedol 

túto ilúziu k dokonalosti. Mal som po-
cit že sedím v prvom rade, zabudnúc 
na skutočný čas a priestor...“.
Snáď jediným trochu uleteným  fak-
tom je cena niektorých produktov 
GATO. Ak je však vaším vkusom 
bohatý zvuk, audiofilsky kľudný 
a  muzikálny prednes s  dôrazom 
na  radosť z  posluchu, tak asi iba 
ťažko nájdete na  súčasnom trhu 
s audiotechnikou niečo exotickejšie 
ako sú práve produkty firmy GATO 
AUDIO. A otázka „Byť či nebyť?“ je 
v tomto prípade zodpovedaná ;-)  n


