
Text distributora 

Distribuce v ČR: AQ s,r,o, Severní 452, 784 01 Červenka, tel. +420 585 342 232, e-mail: aq@aq.cz, www.aq.cz 

 
 

 KR AUDIO ELEKTRONICS 

Dr. Ricardo Kron a jeho 
manželka Dr. Eunice Kronová 
založili společnost KR Audio 
Electronics již v roce 1992. 
Americká společnost má 
v současné době svou výrobu 
v Praze, kde KR tým vyrábí 
neskutečně hudební a realistické 
lampové zesilovače. Všechny 

lampy, legendární triodu T-160 nevyjímaje, jsou zde ručně 
vyráběny starými mistry, včetně foukání skla. To je klíč KR Audio 
k mimořádnému úspěchu a kvalitě všech produktů KR Audio. 
Společnost se od počátku věnuje výrobě lamp a jak sami tvrdí, pro 
konkrétní lampy, vyrábí i konkrétní zesilovač. Již mnoho 
uznávaných recenzentů může 
potvrdit, že je velmi těžké najít 

zesilovač, jehož reprodukce bude tak autentická a podobná živé hudbě jako zvuk 
zesilovačů KR Audio.  V audio systému přináší posluchačům větší dynamiku, více detailů 
a téměř hmatatelný prostor, ať už se jedná o milovníky vinylu nebo digitálních formátů. 
Aktuálně společnost KR Audio nabízí 15 různých modelů lampových zesilovačů a 15 
modelů lamp. Mezi nimi najdete i legendární KR T-1610, která je dosud největší a 
nejvýkonnější vyrobenou lampou určenou pro audio aplikace. 

Německý magazín AUDIO ocenil model Kronzilla VA680 140 body jako "Absolute 
Reference of any class" (Absolutní reference napříč třídami). Kronzilla jsou zesilovače 
se dvěma obrovskými KR T-1610 lampami (dvojitá trioda) na výstupu. Vyráběny jsou 
v 7 různých modifikacích, z nichž v případě modelů SXI a VA680i se jedná konstrukčně 
o hybridní integrovaný zesilovač v čisté třídě A, kde předzesilovač je postaven na bázi 
MOSFET tranzistorů. Většina posluchačů, kteří měli možnost zesilovač slyšet, hodnotí 
svůj zážitek slovy: “Nejčistší High-End“ nebo “Absolutní zvuk“. Jsou to silná slova, proto 
budete-li mít příležitost setkat se někdy se zesilovačem Kronzilla, určitě si ho 
poslechněte. Ale pozor, těm Audiofilům, co míří na samý vrchol, může způsobit 
neklidné spaní. Chcete-li však dojít na “hranici možného“, jste na správné cestě. 

K dalším velmi zajímavým výrobkům KR Audio bezpochyby patří integrovaný zesilovač 
VA880, který je podobné hybridní konstrukce a se zesilovači Kronzilla má mnoho 
společných rysů. Je však cenově výrazně dostupnější. Využívá 4 lampy KT88 a nabízí 
výkon 2 x 50 W. Přináší dynamický, živý zvuk, který svou muzikálností i objemem 
strhuje, a na lampový zesilovač, nebývalý basový základ s “černým pozadím“. 
Recenzent Stereo Mojo John Richardson o něm napsal. “Důvěrně jsem se zamiloval ... 
Ti, kdo oceňují barvu tónu, texturu, zobrazení a muzikálnost, s objemnější, přesnější až 
akademickou prezentací, budou nadšení ... “  

Ricardo Kron, vedoucí muž, konstruktér a 
zakladatel KR Audio velmi dobře věděl, že 
tranzistory pro dobrý zvuk potřebují vysoký proud a nízké napětí. Elektronky naopak 
vyžadují vysoké napětí a nízký proud. Na světě je mnoho lampových zesilovačů 
s muzikálním zvukem, avšak často postrádají rytmus a dynamiku. Pro Ricardo Krona 
bylo proto životním posláním nalézt řešení tohoto zásadního protikladu a navrhnout 
obvody zesilovače tak, aby přinesl potřebnou dynamiku i kouzlo živé hudby. Musel 
proto opustit zažitá konstrukční dogmata a pro svou filozofii využít kombinaci 
polovodičů a elektronek. Na své cestě za dokonalým zesilovačem spolupracoval také 
s několika klíčovými odborníky z oboru elektronek, kteří společně s jeho schopností 
hledat nové cesty, vyvinuli inovativní lampy, vhodné pro splnění snu Ricarda Krona. 
Dnes již s jistotou můžeme říci, že díky odhodlání Richarda Krona a jeho manželky 
Eunice, která i po smrti svého muže věnuje dál veškeré úsilí budování značky KR Audio, 
došli společně k vytouženému cíli. Produkty KR Audio jsou celosvětově uznávány jako 
zvuková reference a jejich vlastníci jsou si jistí, že zasedli na audiofilském Olympu. U 
nás v ČR tak můžeme být opravdu hrdí, že za naplněním odkazu Richarda Krona 
zůstává trvalá česká stopa a na těchto výjimečných produktech najdou milovníci 
špičkového zvuku na celém světě signaturu“ Made in Czech Republic“.  
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Integrovaný zesilovač KR Audio VA880 
Push-Pull ultra lineární třída AB1 

POPIS 

Výstupní lampy: 4 x KT88 

Výstupní výkon: 2 x 50 W RMS (THD = 1 %) 

Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz (THD = 1 %) 

Zpětná vazba: 7 dB 

Výstupní impedance: 4 nebo 8 Ω 

Výkonový stupeň: MOSFET třídy A 

Předzesilovač: Tranzistorový s mechanickými (reed) relé 

Vstupy: 4 x 0,75 V / 47 k Ω při 40 W 

Rozměry š x v x h: 38,5 cm x 24,5 cm x 41,5 cm 

Hmotnost: 20 Kg 

Maloobchodní cena: 209 000 Kč 

 

Integrovaný zesilovač KR Audio KRONZILLA VA680i 
Lampový zesilovač v čisté třídě A s nulovou zpětnou vazbou 

POPIS 

Výstupní lampy: 2 x KR T-1610 

Výstupní výkon: 2 x 60 W RMS (THD = 3 %) 

Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz (-3 dB) 

Výstupní impedance: 4 nebo 8 Ω 

Vstupy: 4 x 0,75 V / 47 k Ω při 60 W 

Rozměry š x v x h: 38,5 cm x 41,5 cm x 55 cm 

Hmotnost: 50 Kg 

Maloobchodní cena: 735 000 Kč 
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