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VOX AC30HW2X

Recenze

Věhlas firmy Vox se téměř dotýká hvězd. Promiňte mi trochu patetický začátek, ale vždyť právě Vox stál
u zrodu fenoménu zvaného moderní rocková hudba. Byla to „neživá elektrická střeva“ jejich aparátů, která trávila

kaloricky hutnou rockovou potravu, aby ji vzápětí přeměnila v obrovskou hudební energii. Budiž proto jejímu otci
Thomasi Walteru Jenningsovi třikrát provolána neutuchající: „sláva, sláva, sláva“.

Lampové kytarové kombo

52 621,- Kč

Music Park

Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov

Tel.: 571-333-993
velkoobchod@music-park.cz, www.voxamps.cz
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Distributor:
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NNeevvíímm,,  jjaakk  bbyy  ttoo  ss  bbrriittsskkoouu  ppooppmmuussiicc  ddooppaaddlloo,,  kkddyybbyy  ssvvěěttlloo
ssvvěěttaa  nneessppaattřřiill  pprrvvnníí  aa  ddnneess  jjiižž  lleeggeennddáárrnníí  VVooxx  AACC1155..  MMoožžnnáá
bbyy  BBeeaattlleess  nneebbyyllii  ooddmměěnněěnnii  ŘŘááddeemm  bbrriittsskkééhhoo  iimmppéérriiaa,,  mmoožžnnáá
bbyy  BBrriiaann  MMaayy  mměěll  zzvvuukk  jjaakkoo  ttiissííccee  jjiinnýýcchh  kkyyttaarriissttůů  aa  hhrrááll  bbyy  ssii  ppoo
pprrááccii  jjeenn  ttaakk  pprroo  zzáábbaavvuu..  MMoožžnnáá  bbyy  vvššeecchhnnoo  bbyylloo  úúppllnněě  jjiinnaakk,,
aa  mmoožžnnáá  ttaakkéé  nnee..  KKaažžddooppááddnněě  bbuuďďmmee  rrááddii,,  žžee  ttoo  ddooppaaddlloo
ttaakk,,  jjaakk  ttoo  ddooppaaddlloo  aa  žžee  jjssmmee  mmoohhllii  aa  mmůůžžeemmee  bbýýtt  ppřřiittoomm..  
DDnneess  ssee  ssiittuuaaccee  zzmměěnniillaa,,  ffiirrmmuu  VVooxx  ppoodd  sseebbee  ssttááhhll  ssvvěěttoovvýý  
ggiiggaanntt  KKoorrgg  aa  vvýýrroobbaa  vveesseellee  ffrrččíí,,  bboohhuužžeell  vvššaakk  uužž  vvíícceemméénněě
bbeezz  oonnoohhoo  „„MMaaddee  iinn  EEnnggllaanndd““..  KKoommuu  vvššaakk  vv  uuššíícchh  zznníí  vvooxxoovv--
sskkýý  zzvvuukk,,  nneeppřřiijjddee  aannii  ttaakk  zzkkrrááttkkaa..

OOZZVVĚĚNNAA ZZAAŠŠLLÝÝCCHH ČČAASSŮŮ

AAppaarrááttyy  VVooxx  ssee  ssttáállee  ttěěššíí  vveelliikkéé  oobblliibběě  mmeezzii  mmuuzziikkaannttyy,,  nneejjeenn
pprroo  ssvvéé  jjeeddnnoodduucchhéé  oovvllááddáánníí,,  aallee  ppřřeeddeevvššíímm  pprroo  ssvvůůjj  cchhaarraakkttee--
rriissttiicckkýý  zzvvuukk..  TToo  jjee  nnaa  kkyyttaarroovvýýcchh  aappaarráátteecchh  ttoo  kkoouuzzeellnnéé::  oobbjjee--
vvoovváánníí  jjeejjiicchh  zzvvuukkoovvýýcchh  mmoožžnnoossttíí..  KKyyttaarroovvýý  zzvvuukk  llaammppoovvééhhoo
aappaarrááttuu  jjee  vveelliiccee  žžiivvýý  ffeennoomméénn  vveelliiccee  oovvlliivvnněěnnýý  lliiddsskkýýmm  ffaakkttoo--
rreemm,,  aa  ttoo  jjaakk  zzee  ssttrraannyy  kkoonnssttrruukkttéérraa,,  ttaakk  ppoozzdděějjii  ssaammoottnnééhhoo  hhrráá--
ččee..  NNaa  rroozzddííll  oodd  mmnnoohhddyy  cchheemmiicckkýýcchh  ppllaassttoovvýýcchh  kklláávveess  ppllnnýýcchh
ppooddoobbnnýýcchh,,  mmnnoohhddyy  nneeppoouužžiitteellnnýýcchh,,  zzvvuukkůů  aa  llaacciinnýýcchh  ssmmyyččeekk,,
jjee  kkyyttaarroovvýý  llaammppoovvýý  aappaarráátt  oorrggaanniicckkoouu  ssoouuččáássttíí  hhrrááččoovvyy  dduuššee
((ssaammoozzřřeejjmměě  ttééžž  vvee  ssppoojjeenníí  ss  nnáássttrroojjeemm))..  PPrroottoo  mméé  ssrrddccee  ii  dduuššii
rroozzrraaddoossttnniillaa  zzpprráávvaa,,  žžee  bbuudduu  tteessttoovvaatt  aa  rreecceennzzoovvaatt  jjeeddeenn
zz  nneejjvvyyššššíícchh  ssoouuččaassnnýýcchh  mmooddeellůů  VVooxx  AACC  3300HHWW22XX..  

TTyyppoovvéé  oozznnaaččeenníí  AACC3300  iinnffoorrmmuujjee  uužžiivvaatteellee  oo  wwaattttáážžii  aappaarrááttuu..
ZZddee  ssee  jjeeddnnáá  oo  ppooccttiivvoouu  cceelloollaammppoovvoouu  ttřřiiccííttkkuu,,  kktteerráá  ssii  hhrraavvěě
ppoorraaddíí  ssee  zzbbyyttkkeemm  kkaappeellyy  vv  mmeennššíícchh  kklluubbeecchh  aa  ssáálleecchh..  PPííssmmeennaa
HHWW  nnaazznnaaččuujjíí,,  žžee  vvnniittřřnníí  eelleekkttrroonniikkaa  jjee  HHaannddWWiirreedd,,  tteeddyy  ddoosslloo--
vvaa  „„rruuččnněě  ddrrááttoovvaannáá““  ((lleettoovvaannáá))..  NNeejjeeddnnáá  ssee  tteeddyy  oo  vvýýrroobbeekk
„„zz  lliinnkkuuššee““,,  aallee  oo  ooppeeččoovváávvaannýý  aa  jjeemmnněě  cciizzeelloovvaannýý  aappaarráátteekk,,
ppřřii  jjeehhoožž  vvýýrroobběě  bbyy  nneemměělloo  bbýýtt  nnaa  nniicc  zzaappoommeennuuttoo..  
ČČíísslloo  22  zznnaaččíí,,  žžee  vvee  hhřřee  bbuuddoouu  ddvvaa  rreepprroodduukkttoorryy  aa  XX,,  
aassii  žžee  ttoo  bbuuddoouu  lleeggeennddáárrnníí  CCeelleessttiioonn  AAllnniiccoo  BBlluuee..  
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UUŽŽ HHOO VVEEZZOOUU

Aparát v přepravním papírovém futrálu byl tak
velký, že pro jednoho člověka bylo téměř ne-
možné ho zabalený transportovat dále než pět
metrů. Po vyjmutí z krabice se však k transportu
nabídnou dvě gumová madla na každé straně,
nebo pro siláky jedno uprostřed (hmotnost je 32
kg). Pak už je kombo přenosné lépe (stejně maxi-
málně však několik desítek metrů). Hned na první
pohled  zaujme Vox AC30HW krásnou smeta-
nově-béžovou barvou skříně kombinovanou s ty-
pickou látkou kosočtvercového vzoru překrývající
oba reproduktory. Z látky tak dýchá staroanglic-
ká důstojnost a klidně by mohla být okamžitě
použita na vycházkový svršek či vestu nějakého
britského gentlemana, který by se za doprovodu
setra procházel mlžným oparem svého hrabství.
V horní části vlevo se nachází reliéfní nápis Vox.
Jeho do očí bijící zlatá plastovost mi naopak 
na vintage aparátu příliš krásná nepřišla 
(Vox však takto provedeným logem označuje 
a v minulosti označoval všechny své aparáty). 
Při podrobnějším zkoumání jsem zjistil, že též
smetanový potah není koženkový, ale uměloh-
motný. Trochu hmatem připomínal lino. Je ale 
na rozdíl od loga vkusný. S kytaristy jsme trochu
diskutovali, zda starší modely Voxe používaly 
někdy tvídové potahy, ale nějak jsme se nedob-
rali jednoznačného závěru. Černý panel s bílým
potiskem a s béžovými ovládacími segmenty
v podobě šesti potenciometrů s knoby model
„Chicken Neck“ (ladí k barvě aparátu) a pěti 
kovovými přepínači je zapuštěn do vrchní desky.
Na vrchní desce jsou též chladící otvory kryté
plastovými mřížkami (opět v barvě aparátu).
Zadní strana komba je pootevřená a je krásně
vidět na dva masívní reproduktory Celestion 
Alnico Blue. Nachází se zde síťová zdířka, 
dva výstupy na reproduktory a přepínač ohmové
zátěže (opět dva chladící otvory). Na spodní
straně jsou přišroubovány protiskluzové gumové
špunty (alespoň trochu) chránící aparát před 
vibracemi.

CCOOOOLL NNEEBBOO HHOOTT??
Uvnitř velmi přehledně postaveného aparátu 
nalezneme celkem sedm lamp. Tři v předzesilo-
vači jsou ECC83/12AX7, jedna usměrňovací 
je GZ34 a čtyři klasiky britského zvuku EL84
v koncovém zesilovači. V aparátu jsou použity
kvalitní lampy od firmy Ruby Tube. Ovládání 
vintage aparátu velmi věrně napodobuje stará
klasická řešení. V našem případě jde vlastně 

o A/B konstrukci, přičemž kanál B má dvojitou
zvukovou charakteristiku. Kanál A zvaný Normal
je (jak tomu bývalo dříve) ovládán pouze poten-
ciometrem Volume a hodí se spíše pro interpeta-
ci čistšího zvuku. Vedle něho se nachází malý
přepínač Bright, kterým je možné zvuk ještě 
přiostřit a rozjasnit. U tohoto kanálu, stejně jako 
u kanálu B, může kytarista použít buď silnější
vstup High, nebo slabší Low. U vstupu Low 
je zvuk díky headroomu čistší. Kanál B zvaný
Top Boost slouží naopak pro hraní crunchových
a více zkreslených zvuků. Kromě ovladače 
Volume se zde ještě nachází dvě korekční funk-
ce Treble a Bass. Tento kanál disponuje navíc
přepínačem Cool a Hot. Režim Cool produkuje
příjemný teplý lampový crunch a  umožňuje
použít obě korekce, zatímco režim Hot vytváří
velmi řízné zkreslení overdrivového charakteru,
přičemž korekce jsou neaktivní. 

V sekci Master se nachází funkce Tone Cut, 
která bezprostředně ovlivňuje zvukovou barvu
koncového zesilovače. Podílí se tedy na částeč-
né úpravě obou kanálů. Funkce Tone Cut pracu-
je na principu nejjednoduššího tónového filtru 
a její ovládání je triviální. Posledním potencio-
metrem je Volume (master). Zde je možné nasta-
vit výstupní úroveň. U této funkce je též malý
přepínač Bypass a MV. V režimu Bypass je 
vyřazen útlumový potenciometr Volume a zvuk
jde z předzesilovače přímo do naplno vybuze-
ného koncového zesilovače. Při nastavení apa-
rátu na výkon třiceti wattů je dobré mít na tuto
funkci zbrojní pas. 

Zbývající dva poslední přepínače jsou 
OP Mode a Power. Tím prvním můžeme skoko-
vě snížit výkon z 30 wattů na 15 wattů - přepnu-
tím pentody na triodu. To se výborně uplatní
například v nahrávacích studiích, kde lze 15wat-
tový režim lépe vybudit než 30wattový. Posledním
přepínačem aktivujeme celé kombo. Vox nemá
dvoustupňové zapínání (žhavení lamp). Indikace
aktivního stavu zajišťuje červené retro diamanto-
vé oko. Režim Cool a Hot můžeme přepínat po-
mocí přiloženého jednotlačítkového footswitche
VFS1. Pokud ke kombu připojíme externí box, 
dojde k odpojení reproduktorů v kombu.  

„„MMYY VVOOXX““  AANNEEBB „„CCOO MMNNEE NNAADDCCHHLLOO””
Když opadla první vlna mého láskyplného 
voxovského vzplanutí a do hry opět trochu 
vstoupil zdravý rozum, započal jsem se detailně

věnovat aparátu samotnému. Poté, co jsem vzal do 
ruky velice stručný manuál a navštívil webové stránky,
byl jsem trochu na pochybách, který že přesně z mode-
lů, to vlastně mám. AC30HW2X či pouze C30HW2?
Ten první má Celestiony Alnico Blue a ten druhý pouze
Greenbacky, a oba mají maličko jinou podobu zadní
strany. Podle dostupných obrázků, které samozřejmě
převzali též čeští distributoři, byly zadní strany obou 
modelů trochu jíné, než mám já (odlišné umístění výstu-
pu na externí box atd.). Jako kdyby u mnou testovaného
modelu byly obě verze z obrázků sloučeny. Dost mož-
ná, že mám již nějakou novější, maličko upgradovanou
řadu. Štítek s typovým označením a reproduktory však
jasně hovořily o modelu AC30HW2X. 

Zesilovače Vox HandWired skrývají ve svých 
útrobách ručně drátované spoje. V zesiloavčích této

série se dle slov výrobce “v jeden ideální celek spoju-
jí pečlivost ručního letování, lampy, transfromátory,

reproduktory, šasi a zakázkové komponenty.”



S použitím lubové Ibanezky byl zvuk prvního kanálu
Normal Volume příjemný, i když mi přišel na čistý
zvuk maličko chlupatější. On vůbec čistý britský zvuk
není u žádného aparátu moc čistý. Na fenderovské
cinkání a charakteristický twang tónu zapomeňme.
Sound je zabarven více do středů. Přepínačem
Bright můžeme celou svou hru ještě více projasnit.
Pak je charakter řezavější a více se blíží tranzistoro-
vému zvuku. Hráč zde může laborovat též se dvě-
ma odlišnými vstupy High a Low (dělí je mezi sebou
6 dB) a přepínáním mezi třiceti a patnácti watty po-
mocí funkce OP. 

Druhý kanál již nabízí barvy dvě: výtečný teplý vinta-
ge crunch a napálený drive. Crunch krásně napodo-
buje lehce chroptící zvuky šedesátých let, typické
právě pro britskou scénu. Uživatel si může tento zvuk
ještě doupravit pomocí dvou korekčních ovladačů
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(Treble a Bass). Přibarvují ho lehce, jak je tomu 
zvykem u všech lampových aparátů, na rozdíl od
tranzistorových. Tyto mají zdvih mnohem markantněj-
ší. Přepnutím na Hot vyřadíme obě korekce a zvuk
se podstatně zkreslí a změní frekvenční charakteristi-
ku. Do hry vstupují nižší a vyšší středy. Pootáčením
Volume doprava dochází k nárůstu  zkreslení. Jako 
u prvního kanálu Normal, i tady můžeme laborovat
se dvěma citlivostně odlišnými vstupy. Zvuk v režimu
Hot je skvělý, nadupaný, a již nepotřebuje žádnou
krabici pro přikopnutí. Téměř všechny mnou použité
efekty trochu ořezávaly basy a s výslednou barvou
zase až tak nic světoborného neudělaly. Sound lze
trochu přiříznout tónovým filtrem Tone Cut na konco-
vé sekci. Když jsem zde vyřadil útlumový ovladač
Volume, málem mě tlak zabil. Dvě dvanáctky mají
obrovský akustický tlak a muzikanti se nemusí bát, 
že by nebyli slyšet. Naopak, zabije je zvukař.
Pokud chce hráč používat oba kanály našeho 
Voxe a přepínat mezi nimi, doporučil bych dokoupit
nějaký line selector, kterým bude signál směrovat
buď do Normal Volume nebo do Top Boost. 
V provední vintage totiž chybí přepínání. Nebo 
můžete mít do každého ze vstupů zapojenou 
jinou kytaru, což se dá velmi dobře zužitkovat. 

Co se samotného charakteru zvuku týká, je voxovský
zvuk méně chlupatý a řekl bych maličko více průraz-
nější, než třeba Marshall. Do tvrdších, valících se stěn
je zase Marshall více vhodný. Nicméně, to je jen

obecná chrakteristika, v praxi si musí každý 
hudebník sám vyzkoušet, co mu sedí. Já tvrdím,
že je skvělé mít oba tyto představitele britského
zvuku ve svém arzenálu.

„„MMYY VVOOXX””  AANNEEBB „„CCOO MMNNEE ZZAARRAAZZIILLOO””
Protože aparát stojí téměř padesát tisíc, 
musím být ve svém testování přísný a zmínit 
také pár věcí, které mne při testování zarazily.
Týkaly se ovládání samotného. Když jsem měl
kytaru zapojenou do Normal Volume a vytočil
jsem naprázdno vedlejší kanál Top Boost, změ-
nila se křivka nárůstu hlasitosti u Normal Volu-
me. Vlastně aparát pořád hrál, i když jsem
v této sekci stáhl hlasitost na nulu. Nešel úplně
stáhnout. Tento neduh trval i při použití line 
selectoru. Druhou věcí, na kterou jsem narazil,
bylo podivné ovlivňování zvuku u Top Boost
v režimu Hot. Zde by korekce měly být zcela
neaktivní, ale nejsou. Pokud jsou vytočeny, 
mění zvuk a hlavně trochu zeslabují zkreslení 
i samotný výkon. Připomínalo mi to zvuk v proti-
fázi. V režimu Cool chodily korekce naprosto
spolehlivě. Muzikant však během hry nemůže
stahovat kanály, které zrovna nepoužívá. 

Poslední moje výtka je spíše úsměvná a naplno
v ní propuká mé šťouralství. Proč je proboha 
u všech Voxů potisk panelu obráceně? Když
budu stát za aparátem, jsou nápisy čitelné,
když však stojím normálně před ním, mám 
celý panel vzhůru nohama. Samozřejmě, 
že po letech stačí jen „sáhnout“, ale toto mi
vážně přijde trochu  podivné, ostatně stejně 
jako jízda vlevo, jako doubledeckery, libry, 
unce a palce, účesy Beatlů, paruky soudců, 
krbová kytara Briana Maye a zproštění 
obvinění kapitána Williama Blighe při 
vzpouře na lodi Bounty...

√√


