Firma Mission byla založena v roce 1977, takže je na trhu již více než 40 let. Její produkty patří do tzv.
„britské školy zvuku“, která v 70 tých letech minulého století udávala tón a dodnes je toto období
považováno za „zlatou éru HiFi“. Pozice firem v té době byla považována za neotřesitelnou a dosah
jejich produktů byl celosvětový. Když však na přelomu století přišlo období „krize“, které přineslo
módu domácího kina, ukázalo se, že audiofilních specialistů je příliš mnoho. Část jich zanikla, část
přežila tyto těžké časy s většími či menšími ztrátami.
Názvy značek – protože ty mají obrovskou tržní hodnotu - zůstaly, ale vlastnické poměry se změnily.
Značku Mission, společně s několika dalšími britskými značkami, převzala korporace IAG z Taiwanu.
To je obrovská továrna produkující všechno možné, kromě Mission ještě další britské značky jako
Quad, Audiolab, Castle nebo Wharfedale.
Musíme však přiznat, že majitelé IAG dbají na originální vzhled původních značek, vyhýbají se
jakýmkoli experimentům, dodržují původní specializace a design jednotlivých výrobků. Zavádějí do
výroby rovněž nové produkty, ale i u nich se striktně drží vytýčených kursů. Takže Castle pořád
vypadá jako Castle a Mission jako Mission.
Nejnovější nabídku značky Mission tvoří v současné době řada QX, která obsahuje celkem 5 modelů dva regálové, tři podlahové, dva suroundové a jeden centrální.

U regálových a suroundových modelů z této nové modelové řady, použili projektanti klasickou
konstrukci Mission IDG ( Inverted Driver Geometry), kdy výškový reproduktor je umístěn pod měničem
středobasovým. Tato „odvrácená“ konstrukce zaručuje ideální časové vyrovnání zvukových vln
v celém pásmu při jejich putování k uším posluchače.
Vysokou úroveň detailů při zachování nízkého zkreslení zvuku, přináší od základů přepracovaný
výškový měnič s textilní kopulkou a prstencovým věncem. Toto řešení zaručuje optimální pevnost na
maximálním ploše radiace. Celek doplňuje zadní bezrezonanční komora – když vzduch v ní uzavřený
působí zpětně na zadní stranu membrány reproduktoru, což umožňuje prakticky redukovat rezonance
a tím zachovat široký rozsah přenášeného pásma.

Jako nízkotonové, byly v celé sérii QX použity měniče označené Mission DiaDrive, které využívají
bezešvé membrány, zhotovené ze směsi celulózy a akrylových vláken. Každá tato membrána je
podporována a zesílena tzv. sub-membránou, která díky velké styčné ploše s cívkou, umožňuje získat
vynikající rychlost reakce i na ty nejjemnější změny dynamiky.
Nadměrný magnetický systém reproduktoru pak pomáhá zajistit jeho vysokou citlivost, což přináší
mimořádnou dynamiku soustavy.

Při konstrukci výhybky projektanti použili audiofilské polypropylénové kondenzátory a cívky
s laminovanými železnými jádry umístěné na plošném spoji, aby bylo zabráněno vlivu magnetického
pole.

Pro maximální snížení rizika nežádoucích rezonancí v horní a spodní části soustavy, byly použity desky
z broušeného hliníku. Nejen že dodávají všem modelům řady QX velmi atraktivní a moderní design,
ale jejich hmotnost redukuje rezonance bočních stěn soustavy a tím eliminuje nežádoucí zkreslení a
zabarvení zvuku.

Všechny nové modely řady QX jsou nabízeny v několika variantách provedení. V současné době je
můžeme dostat v úpravě Blackwood, Rosewood nebo Walnut, v budoucnu by měla přijít do prodeje
ještě varianta White.

Kompletní informace najdete na stránkách výrobce…. http://www.mission.co.uk/qx-series/
Ceník modelů řady QX najdete zde… http://www.rpaudio.cz/produktLevel1.asp?p=759

Videa:
Představení série QX…… https://www.youtube.com/watch?v=S3Dcw2OKSZA

Testy:
Lite-magazin
Mission QX-1
„U soustav Mission si můžete být jisti, že přemýšlivý design a chytré detaily jsou nedílnou součástí
každého reproduktoru. Jako obvykle, je i QX-1 perfektní kombinací kvalitních materiálů a pečlivého
zpracování. Díky tomu i při umístění v knihovně, nabízí elegantní vzhled a bezchybný zvuk. QX-1 je
perfektně vyvážená a přesto velmi dynamická soustava, v souladu s každou hudební chutí. To jsou
vlastnosti, které činí tento kompaktní reproduktor zajímavým pro téměř všechny milovníky hudby.“
Kompletní test najdete zde… https://www.lite-magazin.de/2018/03/test-regallautsprecher-mission-qx1-eleganz-und-stil-von-morgen-schon-heute/

Pohled do našeho studia:

