
L E G A C Y  A U D I O  R E V I E W S  
 

"Legacy je zvuk bez kompromisov. Ťažké /neľahké ... 
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  "Pripomínam pre porovnanie  Wilson Audio Sophia a mám jasný dojem, že Signature 

SE hrá na ešte vyššej úrovni. Legacy Signature SE nemá žiadne obmedzenia - vytvorenie 

zvukovej steny je pre nich hračka. Nezáleží na tom, či zvuk je mikroskopický, alebo 

maximálny. Zvládajú ho rovnako ľahko." 

"Legacy robí niečo inak: uvoľňuje prirodzenú energiu hudby. Vybral by som si 

vzhľadom na kvalitu zvuku, nie Wilson ( 22000,-€ ), ale Legacy ( 12000,-€ )." 

 
   "Pýtam sa, ako sa stalo, že som Legacy počúval až po troch dekádach mojej "kariéry". 

Ako mi niečo také mohlo ujsť?  Signature SE ma prinútili prehodnotiť rebríček,  ktorý som si   

roky budoval, ale každé ďalšie počúvanie potvrdilo moje presvedčenie, že mám do činenia 

s vynikajúcimi reprosústavami.“ 

"Veľká pozornosť bola venovaná starostlivému vytlmeniu interiéru. Stolárske prevedenie 

skrine je rigidné a presné." 

"Ak hľadáte zvuk bez kompromisov. Prečo strácať čas na stovke reproduktorov po ceste, 

keď môžete hneď trafiť terč?  Signature SE vyniká vo svojej triede a bude ťažké nájsť niečo 

lepšie, dokonca aj pri dvojnásobnej cene." 

"Dizajn s uzavretou ozvučnicou v Signature SE je vhodný aj do malých i väčších  miestností 

a poskytuje veľkú slobodu sedenia, pričom ich umožňuje umiestniť k zadnej stene." 

"Legacy basové a stredové reproduktory používajú neodýmové magnety, ktoré sú veľmi 

silné a veľmi drahé. Tento typ pohonu sa vyskytuje hlavne vo výškových reproduktoroch - je 

veľmi zriedkavé ho nájsť vo veľkých basových reproduktoroch kvôli cene." 

Legacy Signature SE v prevedení Premium Rosewood 
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"Pri hraní symfonickej hudby robí Legacy krok, ktorý dokážu len tí najlepší : Zmiznú. 

Prestávame cítiť prítomnosť akejkoľvek aparatúry a orchester naplno dýcha a zároveň očarí 

svojou jemnosťou a delikátnosťou." 

"Legacy dual AMT  vytvára scénu, ktorá ma prinútila padnúť do kresla ... ,       

ak by som mal vymeniť reproduktory, nevybral by som si Wilson,  ale Legacy ! 

Stredný a horný rozsah je to najlepšie, čo som kedy počul, vrátane  elektro-

statických reprosústav.  Signature SE je svetová trieda.“ 

 
"Kým výborne znejú aj berýliové, aj keramické výškové reproduktory a elektrostat má svoje 

výhody, Legacy výšková sekcia, dual AMT nesie niečo magické a zároveň skutočné a 

realistické. Výšku priestoru navyše zvýrazňuje umiestnenie AMT ( Air Motion Transformer )  

aj pri sedení na vysokom gauči a budete mať nástroje až nad úrovňou hlavy. Výsledkom nie 

je malé zlepšenie, ale skok o niekoľko tried. Legacy AMT je zrejme najdokonalejšia voľba – 

nič viac, nič menej.“ 

"Výšky Signature SE sú to najlepšie, čo som v živote počul. Toto tvrdenie bude 

pravdepodobne platiť pre všetky vyššie modely Legacy. Sú také dobré, ako modely, ktoré 

sú aj desaťkrát drahšie.                                                                                                                             

MBL prezentovalo podobnú zvukovú estetiku. (Poznámka, za 36000, € a viac )" 
 
"Predstavte si, že máte systém, ktorý z reproduktorov odstráni tú povestnú pokrývku dekou.  
 
"Realizmus" je pravdepodobne tým najlepším slovom na zhrnutie zážitku z počúvania." 

Ocenenie Produkt roka 

 

"Môžete minúť ďalších 100 000 dolárov, ale bude ten rozdiel stáť za to?  

Našťastie na Legacy neutratíte veľa, najmä v porovnaní s predtým spomínanou Wilson 

Sophiou. Všetko, čo sa deje od strednej triedy nahor, je v Legacy lepšie. Spodná časť je 

porovnateľná.  Signature SE sú oveľa presnejšie.“ 

"Neviem, ako to Bill Dudleston dokázal, ale tieto reproduktory sú krásne hudobne muzikálne 

na VŠETKÝCH úrovniach posluchu a môžete s nimi počuť a počúvať všetko. Táto 

schopnosť je úžasná. 

A toto je vlastne koniec, pretože môžem spomenúť viacero výhod, ale nevidím jedinú 

nevýhodu. Mám rešpekt pred vyjadreniami typu dobrý recenzent si vždy musí "niečo nájsť", 

ale môžem spomenúť ešte viac výhod a nevidím jedinú nevýhodu." 
 

"Na záver, Legacy je zjavenie." 

 
Viac informácií o Signature SE a jeho väčšom bratovi, 2020 Editors' Choice Focus SE, 

nájdete tu. 
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