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Reviews 2010
Στο “Reviews 2010” περιλαμβάνονται όλα τα 
κείμενα δοκιμών που έχουν δημοσιευθεί κατά 
το έτο̋ 2010 στον δικτυακό τόπο 
avmentor.gr, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
εκτύπωση και η αρχειοθέτησή του̋ από τον 
αναγνώστη.
Στι̋ σελίδε̋ που ακολουθούν, υπάρχουν κεί-
μενα για xx συσκευέ̋. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δοκιμέ̋ στο 
avmentor.gr γίνονται κατόπιν επιλογή̋. Δηλα-
δή, από το σύνολο των διαθέσιμων μηχανη-
μάτων προσπαθούμε πάντοτε να επιλέγουμε 
και να δοκιμάζουμε αυτέ̋ που κατά την 
γνώμη μα̋ είναι για κάποιο λόγο σημαντικέ̋. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή προ-
σφέρουν εξαιρετική ποιότητα, είτε επειδή εν-
σωματώνουν κάποια ιδιαίτερη̋ αξία̋ 
τεχνολογία, είτε -τέλο̋- επειδή αποτελούν 
σημαντικά δείγματα του είδου̋ του̋.
Κατά την ανάγνωση των κειμένων, που τα πα-
ραθέτουμε κατά χρονολογική σειρά δημοσίευ-
ση̋, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σα̋ ότι 
αυτά αντανακλούν την άποψή μα̋ για την 
κάθε συσκευή κατά την περίοδο που δοκι-
μάστηκε.Tα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα πλεο-
νεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα 
προβλήματα που αναφέρονται αφορούν στην 
εποχή κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η 
δοκιμή και τα κείμενα δεν έχουν υποστεί αλ-
λαγέ̋ για να αντανακλούν πιθανέ̋ διαφορο-
ποιήσει̋ όπω̋ αναβαθμίσει̋ λογισμικού, 
αλλαγέ̋ δομικών τμημάτων ή ακόμη και αλ-
λαγέ̋ τη̋ πολιτική̋ τιμών.
Τι̋ δοκιμέ̋ πραγματοποίησε ο Δημήτρη̋ Στα-
ματάκο̋ ενώ πολλέ̋ από τι̋ φωτογραφίσει̋ 
πραγματοποίησε ο Πάρι̋ Νικολάου.

www.avmentor.gr
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περιεχόμενα

Sony NWZ-S544 6
Δοκιμάζουμε το πρώτο Walkman τη̋ 
εταιρία̋ με ενσωματωμένα ηχεία και 
ανακαλύπτουμε ένα καλή̋ ποιότητα̋ 
media player με όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ 
δυνατότητε̋. Σε τι χρειάζονται τα 
ηχεία όμω̋; Χμμ... Όσο και αν είναι τρο-
μακτικό το να φανταστεί̋ του̋ πιτσιρι-
κάδε̋ στο τρένο να ακούνε χωρί̋ 
ακουστικά, η αλήθεια είναι ότι μερικέ̋ 
φορέ̋, θέλει̋ να μοιραστεί̋ τη μουσι-
κή σου και με άλλου̋...

Music Hall mmf 5.1 se 10
Με δεδομένο ότι το βινύλιο αποτελεί 
και πάλι έναν πόλο έλξη̋ για του̋ απα-
νταχού audiophiles, το ερώτημα που 
αναδύεται, από καιρού ει̋ καιρόν, είναι 
το εξή̋: Πώ̋ ξεκινάει κανεί̋; Πακέτα 
όπω̋ το mmf 5.1se αποδεικνύουν ότι 
υπάρχει και ο εύκολο̋ τρόπο̋...

North Star Transport 
192/Extremo 16
Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην 
υπόθεση “Transport/DAC” από του̋ Ιτα-
λού̋ που παρουσίασαν ένα από τα 
πρώτα upsamplers για οικιακή χρήση λί-
γο πριν το 2000, και -κατά τα φαινόμε-
να- εξακολουθούν να πορεύονται με 
συνέπεια στον χώρο του ψηφιακού 
audio.

Geneva Lab Model L 22
Σχεδιασμένο στην Ελβετία, το Model L 
τη̋ Geneva είναι ένα πλήρε̋ ηχητικό 
σύστημα που ενσωματώνει την ενδια-
φέρουσα τεχνολογία EmbracingSound 
και την συνδυάζει με μια πολύ συγκεκρι-
μένη αισθητική άποψη. Το είδαμε από κο-
ντά, το ακούσαμε και σα̋ μεταφέρουμε 
τι̋ λεπτομέρειε̋...

Ayre CX-7eMP 26
Αποτελώντα̋ την πιο πρόσφατη 
στάση μια̋ εξελικτική̋ πορεία̋ που 
έχει διαρκέσει αρκετά χρόνια, το CX-
7eMP τη̋ Ayre είναι ένα cd player που 
προσπαθεί να κάνει ένα ακόμη βήμα 
στον δύσβατο μονοπάτι του DSP για συ-
στήματα 44.1kHz/16bit.

Advance Acoustic MAT-
605/MDB-607 32
Δοκιμάζουμε το σύστημα ραδιοφωνι-
κή̋ λήψη̋ τη̋ Advance Acoustic και 
επιβεβαιώνουμε ότι, τελικώ̋, υπάρχει 
ζωή και έξω από τα FM...

ΧΤΖ CLASS-AP 100 38
Ο Class-AP 100 είναι ένα̋ τελικό̋ ενι-
σχυτή̋ που πολλοί κατασκευαστέ̋ θα 
ήθελαν να έχουν στον κατάλογό του̋: 
Ισχυρό̋, καλοκατασκευασμένο̋ και (κυ-
ρίω̋) με πολύ λογικό κόστο̋ έχει όλα 
τα στοιχεία για να γίνει ένα μικρό 
αστέρι στην αγορά! Οι Σουηδοί αποδει-
κνύουν ότι το μοντέλο του outsourcing 
στην κατασκευή λειτουργεί μια χαρά, 
αρκεί να ξέρει̋ τα κόλπα...

Lamm LL2.1 DL / LP2 44
Ιδού δύο ακόμη από τα πονήματα του 
δαιμόνιου Ρώσου σχεδιαστή ο οποίο̋ 
αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει 
εξαιρετική απόδοση σε τιμέ̋ που θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμη 
και λογικέ̋ για το επίπεδο ποιότητα̋ 
στο οποίο κινούνται!

Weiss DAC 202 55
Ο νέο̋ μετατροπέα̋ d/a του Daniel 
Weiss είναι, ίσω̋, η πιο συζητημένη συ-

σκευή στον χώρο των USB/Firewire με-
τατροπέων τον τελευταίο καιρό. Τον 
δοκιμάσαμε και ανακαλύψαμε του̋ 
λόγου̋...

EMT Studiotechnik JSD 6 56
Δοκιμάζουμε μια από τι̋ επετειακέ̋ κε-
φαλέ̋ ενό̋ εκ των εμβληματικών Γερ-
μανών κατασκευαστών και, μάλλον 
απρόοπτα, βρισκόμαστε προ εκπλήξε-
ω̋!

J.C. Verdier “La Platine 60
Μηχανέ̋ όπω̋ το La Platine δεν έχουν 
ηλικία. Μπορεί να υπάρχουν στην αγο-
ρά για χρόνια, να είναι πάντοτε επίκαι-
ρε̋ και η εμπειρία του να τι̋ ακού̋ (ή 
ακόμη καλύτερα να τι̋ κατέχει̋)  είναι 
καθοριστική. Ζήσαμε μαζί του για πάνω 
από δύο μήνε̋ και μοιραζόμαστε τι̋ 
εμπειρίε̋ του μαζί σα̋...

dCS Debussy 66
Έχοντα̋ πίσω του την εξαιρετική φή-
μη του Ring DAC και του custom-ασύγ-
χρονου USB, ο Debussy τη̋ dCS έχει 
ήδη συζητηθεί αρκετά. Τον δοκιμάσαμε 
εξαντλητικά και ανακαλύψαμε ότι οι 
Βρετανοί έχουν κάνει φοβερή δουλειά!

Arion Audio MΚ 1000 72
To πιθανότερο είναι ότι την Arion 
Audio δεν την έχετε ξανακούσει... Ούτε 
κι εμεί̋ είναι η αλήθεια, μέχρι που βρε-
θήκαμε απέναντι από τα δυο εντελώ̋ 
λιτά μονομπλόκ MΚ1000 που αποτέλε-
σαν μια από τι̋ πλέον ευχάριστε̋ εκ-
πλήξει̋ των τελευταίων μηνών. Tάξη D 
με λόγο σήματο̋ προ̋ θόρυβο -116dB 
γίνεται; Τελικώ̋, ναι!
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Dared I30 76
Επιβεβαιώνοντα̋ τι̋ αρχικέ̋ μα̋ προ-
βλέψει̋, ότι πρόκειται για μια εταιρία 
που θα διαγράψει την δική τη̋ ξεχωρι-
στή πορεία στο χώρο του λαμπάτου 
audio, η Dared φαίνεται να κινείται με 
άνεση στη μεσαία κατηγορία τιμή̋. Κα-
λό παράδειγμα επ'αυτού, ο I30...

Rosso Fiorentino Fiesole 80
Το Fiesole είναι ένα ηχείο βάση̋/βιβλιο-
θήκη̋ το οποίο θα μπορούσε μια χαρά 
να χρησιμοποιηθεί και ω̋ μικρό μόνι-
τορ. Ο σχεδιαστή̋ του Francesco 
Rubenni έχει περάσει και από το χώρο 
του στούντιο, επομένω̋ -δεν μπορεί- 
θα πέρασε και αυτή η χρήση από το 
μυαλό του. Δεν πρέπει, λένε, να κρίνει̋ 
από την εμφάνιση... Από την άλλη 
πάλι, κάποιε̋ φορέ̋ η εμφάνιση έχει 
πολλά να πει. Στην περίπτωση του 
Fiesole αφήστε την φαντασία σα̋ να 
οργιάσει: Πράγματι, το ηχείο είναι τόσο 
καλό όσο φαίνεται...

Epoz AktiMate Maxi 86
Ένα̋ ενδιαφέρων συνδυασμό̋ ενερ-
γών ηχείων και docking station/media 
player, ιδανικό̋ για όσου̋ θα ήθελαν 
ένα δεύτερο σύστημα και μια καλή ευκαι-
ρία να γνωριστούν, μικροί και μεγάλοι, 
έμπειροι και μη, με τον κόσμο τη̋ μουσι-
κή̋ από αρχεία (και όχι μόνο).

Ηχείο XTZ Divine 100.49 92
Δοκιμάζουμε το πολυσυζητημένο κορυ-
φαίο ηχείο τη̋ XTZ και ανακαλύπτουμε 
ότι πέρα από τα προφανή, δηλαδή τι̋ 
κορυφαίε̋ μονάδε̋, το εντυπωσιακό φι-
νίρισμα και την εντελώ̋ λογική τιμή, οι 
Σουηδοί είχαν στο μυαλό του̋ πολύ πε-
ρισσότερα πράγματα από, απλώ̋, ένα 
πολύ καλό ηχείο!

Philips MCi900 Streamium 98
Όταν πριν από μερικά χρόνια η Philips 
παρουσίαζε τι̋ πρώτε̋ συσκευέ̋ τη̋ 
σειρά̋ Streamium λίγοι έδειξαν να εκτι-
μούν μια κίνηση που άνετα θα χαρακτη-
ριζόταν πρωτοποριακή. Σήμερα, το 
MCi900 δικαιώνει και με το παραπάνω 
όσου̋ πίστεψαν, από τότε, ότι το μέλ-
λον των μικρών συστημάτων βρίσκεται 
στη δικτύωση και στη διαχείριση κάθε 
είδου̋ αρχείων και βάζει την Philips σε 
θέση ηγέτη σε ο,τι αφορά τα συστήμα-
τα αυτού του είδου̋.

Προενισχυτή̋ phono Avid 
Pulsare 104
Ο μεγάλο̋ προενισχυτή̋ phono του 
Conrad Mas αποδεικνύει με τον καλύτε-
ρο τρόπο ότι η ευελιξία και η ποιότητα 
στην κατασκευή είναι μια συνταγή που 
εξασφαλίζει μεγάλε̋ πιθανότητε̋ επιτυ-
χία̋ στον εντελώ̋ ιδιαίτερο κόσμο του 
αναλογικού audio... 

McIntosh Labs ΜΕΝ220 110
Η McIntosh είναι μια ακόμη εταιρία που 
μπαίνει στον χώρο των επεξεργαστών 
διόρθωση̋ τη̋ ακουστική̋, προσφέρο-
ντα̋ μια συσκευή βασισμένη σε έναν 
από του̋ καλύτερου̋ αλγόριθμου̋ τη̋ 
αγορά̋. Δοκιμάζουμε τον MEN220 και 
ανακαλύπτουμε ότι οι Αμερικανοί 
έχουν εφαρμόσει τη συνταγή του 
RoomPerfect στην εντέλεια!

ΕΜΜ Labs DAC2 116
O DAC2 είναι από εκείνε̋ τι̋ συσκευέ̋ 
που θα τι̋ χαρακτήριζε κανεί̋ “πολλά 
υποσχόμενε̋”. Έχει πίσω του έναν σχε-
διαστή με βαθιά γνώση του ψηφιακού 
audio που προέρχεται από τον χώρο 
των επαγγελματικών συστημάτων, βασί-
ζεται σε μια αρχιτεκτονική που έχει 
δώσει ο,τι καλύτερο έχουμε ακούσει 

μέχρι σήμερα και η φήμη που τον συνο-
δεύει είναι εξαιρετική. Τον δοκιμάσαμε 
εξαντλητικά και σα̋ μεταφέρουμε τι̋ 
εντυπώσει̋ μα̋.

Atlantic Technology AT-1 122
Το AT-1 τη̋ Atlantic Technology είναι 
ένα ηχείο που έχει συζητηθεί αρκετά, 
κυρίω̋ μετά την εφετινή CES, στην αρ-
χή του χρόνου, όπου και παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά. Είναι το πρώτο 
ηχείο τη̋ εταιρία̋ που χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία H-PAS του Philip 
Clements και υπόσχεται μεγάλη έκτα-
ση χαμηλά από μια αρκετά μαζεμένη 
καμπίνα και δύο μιντ/γούφερ των 
135mm. Ενδιαφέρον ε; Διαβάστε τι̋ λε-
πτομέρειε̋...

ASR Emitter II Exclusive 128
Στο πρόγραμμα δοκιμών, έγραφε “ολο-
κληρωμένο̋ ενισχυτή̋”. Στον χώρο 
ακρόαση̋ βρέθηκα με τρία θηριώδη κι-
βώτια. Προ-τελικό μου στείλανε, 
σκέφτηκα. Μετά, ανακάλυψα ότι ήταν 
πράγματι ολοκληρωμένο̋ ενισχυτή̋. 
Σε τρία σασί. Με συνολικό βάρο̋ κάτι 
λιγότερο από 100 κιλά. Τι ακριβώ̋ έχει 
φτιάξει αυτό̋ ο Friedrich Schaefer;
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Περιγραφή-Τεχνικά

MEDIA PLAYER

Sony NWZ-S544

Δοκιμάζουμε το πρώτο Walkman τη̋ εταιρία̋ με ενσωματω-
μένα ηχεία και ανακαλύπτουμε ένα καλή̋ ποιότητα̋ media 
player με όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ δυνατότητε̋. Σε τι χρειάζο-
νται τα ηχεία όμω̋; Χμμ... Όσο και αν είναι τρομακτικό το να 
φανταστεί̋ του̋ πιτσιρικάδε̋ στο τρένο να ακούνε χωρί̋ 
ακουστικά, η αλήθεια είναι ότι μερικέ̋ φορέ̋, θέλει̋ να μοιρα-
στεί̋ τη μουσική σου και με άλλου̋...

Η αισθητική του NWZ-S544 είναι αρκετά εν-
διαφέρουσα. Αυτό που τραβά αμέσω̋ την 
προσοχή είναι το πόσο λεπτό είναι, ενώ συνο-
λικά δεν θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κα-
νεί̋ “μικρό”, κάτι δικαιολογημένο με βάση τι̋ 
δυνατότητέ̋ του.

Οι κλασικοί διακόπτε̋ στην πλευρά του player. 
Κάτι που δεν θα συναντήσετε σε πολλέ̋ συ-
σκευέ̋ του είδου̋ είναι ο επιλογέα̋ ακουστι-
κών/ηχείων.

Τα ηχεία βρίσκονται τοποθετημένα στο πίσω 
μέρο̋ τη̋ συσκευή̋. Το πολύ μικρό του̋ μέγε-
θο̋ και ο ελάχιστο̋ διαθέσιμο̋ όγκο̋ για την 
φόρτισή του̋ δεν αφήνει περιθώρια για χαμη-
λέ̋ συχνότητε̋, είναι όμω̋ αξιοσημείωτα 
διαυγή και χωρί̋ τριγμού̋.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Audio/Video Media Player

Συμβατότητα (αρχεία ήχου):  MP3, 

WMA, AAC, Linear PCM

Συμβατότητα (αρχεία εικόνα̋): VC, 

MPEG-4, WMV

Όθόνη: 'Έγχρωμη TFT/LED, ανάλυση 

QVGA (240 x 320)

Μνήμη: 8GB 

Είσοδοι/Έξοδοι: 1xstereo mini jack, 

1xWM-Port, 1xUSB (V2.0)

Απαιτήσει̋ Η/Υ: Windows XP, 

Windows Vista, Windows Vista 64.

Ισχύ̋ εξόδου (για τα ηχεία): 5+5 mW

Τύπο̋ Ακουστικών: in-ear, ανοικτού 

τύπου, MDR-E804YLP

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Ραδιοφωνικό̋ 

δέκτη̋ FM, Εγγραφέα̋ φωνή̋, Εγγρα-

φή ραδιοφωνικού προγράμματο̋.

Αυτονομία: 42 ώρε̋ (audio, μέσω 

ακουστικών), 17 ώρε̋ (audio, μέσω 

ηχείων). Χρόνο̋ επαναφόρτιση̋ 2.5 

ώρε̋ (μέσω USB)

Διαστάσει̋: 49x99x10 (mm, πxυxβ)

Βάρο̋: 68gr

Τιμή: 130 ευρώ

info: Sony Hellas, τηλ.: 801.11.92000, 

web: http://www.sony.gr 

Η οθόνη ρύθμιση̋ του γραφικού ισοσταθμι-
στή. Ο χρήστη̋ έχει στη διάθεσή του συγκε-
κριμένα presets αλλά μπορεί να κάνει και τι̋ 
δικέ̋ του ρυθμίσει̋.

Ο σχεδιασμό̋ των μενού σε κερδίζει αμέσω̋ 
και τα εικονίδια είναι ευανάγνωστα και καλο-
σχεδιασμένα.

Το βασικό χειριστήριο του user interface είναι 
αυτό̋ ο πολλαπλό̋ διακόπτη̋. Η περιήγηση 
στα μενού είναι προφανή̋ και θα χρειαστεί να 
ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήση̋ μόνο για 
τι̋ λεπτομέρειε̋.



Test Book 2010

8   

Μετρήσει̋

Εντυπώσει̋

Τελικώ̋...



Test Book 2010

9   

Αναπαραγωγή ημίτονου kHz, -80dBFS, με dithering

Αναπαραγωγή παλμού, -60dBFS, με dithering παλμού, -60dBFS, με dithering

Αναπαραγωγή τετραγωνικού σήματο̋ 1kHz, -80dBFS, με dithering

Απόκριση συχνότητα̋ και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφο-
ρά̋ 1kHz -20dBFS

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz -20dBFS thd+N σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz)

thd+N σε συνάρτηση με την στάθμη (10kHz)
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ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ/ΚΕΦΑΛΗ

Music Hall mmf 5.1 se

Με δεδομένο ότι το βινύλιο αποτελεί και πάλι έναν πόλο έλ-
ξη̋ για του̋ απανταχού audiophiles, το ερώτημα που αναδύε-
ται, από καιρού ει̋ καιρόν, είναι το εξή̋: Πώ̋ ξεκινάει κανεί̋; 
Πακέτα όπω̋ το mmf 5.1se αποδεικνύουν ότι υπάρχει και ο εύ-
κολο̋ τρόπο̋...

Το mmf-5.1 se είναι ένα καλοκατασκευασμένο 
σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί παρεμβύσμα-
τα από σορμποθάνη μεταξύ των δύο τμη-
μάτων του.

Ο βραχίονα̋ είναι κατασκευασμένο̋ από την 
Pro-Ject. Το σύστημα συνοδεύεται από την κε-
φαλή 2400 thw Goldring.

H ρύθμιση τη̋ δύναμη̋ ανάγνωση̋ γίνεται με 
το κλασικό αντίβαρο (με βαθμονομημένο δα-
κτύλιο) ενώ η δύναμη αντιολίσθηση̋ εφαρ-
μόζεται από αναρτημένο βαρίδι.
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Περιγραφή-Τεχνικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλατό

Αρχιτεκτονική: Πλατό-υποπλατό, σασί-

υποσασί

Οδήγηση: Με ιμάντα, ασύγχρονο̋ κινη-

τήρα̋, ρύθμιση στροφών με το χέρι

Ανάρτηση: Μη ρυθμιζόμενη, με ελαστι-

κά παρεμβύσματα σορμποθάνη̋

Στήριξη: Τριών σημείων, ρυθμιζόμενη

Έδρανο: Από ανοξείδωτο χάλυβα, επι-

φάνειε̋ τριβή̋ από τεφλόν

Πλατό: Από κράμα μετάλλων, δυναμικά 

ζυγισμένο

Τροφοδοσία: Εξωτερική

Ακρίβεια περιστροφή̋: +/-0.9%

Wow & Flutter: +/-0.15%

Rumble: >-70dB

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Έξοδο̋ σήματο̋ 

μέσω RCA

Βάρο̋: 10.9kg

Bραχίονα̋

Τύπο̋: Ευθύγραμμο̋, ενσωματωμένο 

headshell

Ενεργό μήκο̋: 9.5 ίντσε̋

Υπερκρέμμαση: 18mm

Στέλεχο̋: Από κράμα μετάλλων, κυλιν-

δρικό

Ανάρτηση: Καρντανική με τέσσερα 

έδρανα

Δύναμη Ανάγνωση̋: Μέσω περιστρε-

φόμενου αντίβαρου,

Δύναμη Αντιολίσθηση̋: Με αντίβαρο 

και νήμα

Ρύθμιση VTA: Ναι

Κεφαλή (Goldring GL2400)

Γεννήτρια: Κινητού μαγνήτη

Ακίδα: Διαμάντι Vital, στέλεχο̋ μετα-

βλητή̋ διατομή̋

Ευαισθησία: 6.5mV, 5cm/sec

Απόκριση συχνότητα̋: 20Hz-20kHz 

(+/-3dB)

Διαχωρισμό̋ καναλιών: 25dB/1kHz

Μάζα: 6.5gr

Ενδοτικότητα: 20μm/mN (μέση τιμή)

VTA: 24 μοίρε̋

Συνιστώμενο φορτίο: 47kΩ/150-200pF

 1000 ευρώ

Αντιπρόσωπο̋: Music Lover, τηλ.: 210-

723.4992, web: 

http://www.musiclover.gr/, 

http://www.musichallaudio.com/ 



Test Book 2010

1 2  

Μετρήσει̋

Εντυπώσει̋

Το υποπλατό είναι κατασκευασμένο από συν-
θετικό υλικό και παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα.

Το έδρανο είναι κατασκευασμένο από ανοξεί-
δωτο χάλυβα και διαθέτει επιφάνειε̋ τριβή̋ 
από τεφλόν. Η ρύθμιση των στροφών γίνεται 
με το χέρι, μετακινώντα̋ τον ιμάντα σε τροχα-
λία άλλη̋ διαμέτρου.
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Τελικώ̋
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Ανάλυση Rumble. Εύρο̋ 1Hz-75Ηz. Στάθμη αναφορά̋: 315Hz/-
6dB.

Κρουστική απόκριση του συστήματο̋ βραχίονα/κεφαλή̋. 
Μέτρηση με την μέθοδο Ladegaard (βαθμίδα 0.2mm). Κατα-
κόρυφο̋ άξονα̋: 3.5V/div, οριζόντιο̋ άξονα̋: 100mS.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωση̋ από προϊόντα W&F και Rumble. Σή-
μα αναφορά̋: 3.15kHz/-12dB, εύρο̋: 3100-3200Hz

Ακουστική ανάδραση: Έκθεση σε ροζ θόρυβο στάθμη̋ 
93dBSPL A σε απόσταση 0.5m (κόκκινη καμπύλη) σε σχέση με 
τον θόρυβο ηρεμία̋ (πράσινη καμπύλη). Στατική μέτρηση, 
στάθμη αναφορά̋: 315Hz/-6dB.
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Περιγραφή-Τεχνικά

TRANSPORT/DAC

Northstar Transport 192 
Extremo DAC

Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην υπόθεση 
“Transport/DAC” από του̋ Ιταλού̋ που παρουσίασαν ένα από 
τα πρώτα upsamplers για οικιακή χρήση λίγο πριν το 2000, και 
-κατά τα φαινόμενα- εξακολουθούν να πορεύονται με συ-
νέπεια στον χώρο του ψηφιακού audio.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιταλικό “χέρι” 
φαίνεται ξεκάθαρα στην αισθητική των 
Northstar. Λιτά αλλά με χαρακτήρα, τραβούν 
αμέσω̋ την προσοχή.

Το μηχανικό μέρο̋ είναι το CD-Pro2M τη̋ 
Philips. Η πόρτα του top loading μηχανισμού 
έχει καλή αίσθηση και ο δίσκο̋ συγκρατείται 
στο spindle με ένα μαγνητικό πακ.

Επαρκεί̋ δυνατότητε̋ σύνδεση̋ με καλή̋ 
ποιότητα̋ βύσματα. Μα̋ έλειψε μια θύρα USB 
την οποία οι audiophiles θα ζητούν όλο και πε-
ρισσότερο.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Transport 192 III

Μηχανικό μέρο̋: Philips CD-Pro2M

Συμβατότητα: CD, CD-R/RW

Φόρτωση δίσκου: top loading με μαγνη-

τικό πακ

Upsampling: 24/96kHz, 24/192kHz, επι-

λεγόμενο από διακόπτη

Έξοδοι: S/PDIF (ομοαξονικό, RCA, 

16bit/44.1kHz), AES/EBU (XLR, 

16bit/44.1kHz, 24bit/96kHz), IIS (RJ45, 

24bit/192kHz)

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Τηλεχειριστήριο

Διαστάσει̋: 435x170x75 (mm, πxβxυ)

Βάρο̋: 7.5kg

Extremo

Είσοδοι: S/PDIF (x2, ομοαξονικέ̋, x1 

Toslink), AES/EBU (x1, XLR), IIS (x1, RJ45)

Έξοδοι: Αναλογικέ̋

Sample rates: 16bit/44.1kHz – 

24bit/192kHz

Διαστάσει̋: 435x170x65 (mm, πxβxυ)

Βάρο̋: 6.5kg

Τιμέ̋: 2.250 ευρώ (Transport 192 III), 

2.300 ευρώ (Extremo)

info: Ακουστική Κρήτη̋, τηλ.: 282-

1097.508, web: http://www.akoustiki-

kritis.com/, http://www.northstar.it/

Αυτή είναι η βασική ιδιαιτερότητα του συστή-
ματο̋ τη̋ Nortstar. Το transport μπορεί να συν-
δεθεί με τον μετατροπέα μέσω του διαύλου IIS 
ο οποίο̋ χρησιμοποιεί βύσματα RJ45.

Στο εσωτερικό του τρανσπόρτ, δεσπόζει ο μη-
χανισμό̋ τη̋ Philips με την βαριά, χυτή βάση.
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Μετρήσει̋

Εντυπώσει̋

Κάτω από τον μηχανισμό βρίσκεται το 
upsampler, υλοποιημένο γύρω από το CS8420 
τη̋ Cirrus. Προσέξτε τα κωνικά ελατήρια τη̋ 
ανάρτηση̋.

Ο ενδιαφέρων εσωτερικό̋ κόσμο̋ του 
Extremo. Στην κορυφή τη̋ φωτογραφία̋ φαί-
νονται τα τοπικώ̋ σταθεροποιημένα τροφοδο-
τικά ενώ στο μέσον, από αριστερά προ̋ τα 
δεξιά φαίνεται το digital interface τη̋ Cirrus, 
το upsampler τη̋ Analog Devices και οι δύο 
μετατροπεί̋ τη̋ Burr Brown.

Λεπτομέρεια κοντά στου̋ δύο μετατροπεί̋. 
Ελαφρώ̋ επάνω και αριστερά είναι το τσιπ 
απομόνωση̋ με την τεχνολογία iCoupler.
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Τελικώ̋

Αυτό είναι το αναλογικό στάδιο. Τα υλικά SMD 
δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για επι-
τόπου ανάλυση, αλλά -μάλλον- είναι ένα κύ-
κλωμα με διακριτού̋ ημιαγωγού̋. Η 
τοπολογία του είναι dc coupled/balanced.
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Διάγραμμα Eye τη̋ ψηφιακή̋ εξόδου S/PDIF (16bit/44.1kHz)

Απόκριση συχνότητα̋, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, 44.1kHz

Ανοχή στο jitter του σήματο̋ εισόδου. (Σήματα: -3dBFS, 
0.25Fs, 1/192Fs, 997Hz, ημιτονοειδέ̋ jitter 40nS)

Απόκριση συχνότητα̋, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, 192kHz

Διάγραμμα γραμμικότητα̋ κέρδου̋ σε συνάρτηση με την 
στάθμη του σήματο̋

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφορά̋: 
10kHz/0dBu.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο̋ σε συνάρτηση με την 
συχνότητα. Στάθμε̋: -1dBFS και -20dBFS

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο̋ σε συνάρτηση με την 
στάθμη. Σήμα: 997Hz, 44.1kHz
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Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο̋ σε συνάρτηση με την 
στάθμη. Σήμα: 997Hz, 192kHz

Αναπαραγωγή ημιτόνου 1kHz, -80dBFS, με dithering, 
16bit/44.1kHz και 24bit/192kHz

Φάσμα θορύβου σε αδρανέ̋ κανάλι.

Αναπαραγωγή ημιτόνου 1kHz, -80dBFS, με dithering (από δί-
σκο)

Αναπαραγωγή τετραγωνικού σήματο̋ 1kHz, -80dBFS, με 
dithering

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz -20dBFS
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Περιγραφή-Τεχνικά

COMBO

Geneva Lab Model L

Σχεδιασμένο στην Ελβετία, το Model L τη̋ Geneva είναι ένα 
πλήρε̋ ηχητικό σύστημα που ενσωματώνει την ενδιαφέρου-
σα τεχνολογία EmbracingSound και την συνδυάζει με μια πο-
λύ συγκεκριμένη αισθητική άποψη. Το είδαμε από κοντά, το 
ακούσαμε και σα̋ μεταφέρουμε τι̋ λεπτομέρειε̋... 

Μινιμαλιστική αισθητική αλλά προσέξτε τι̋ 
διάφορε̋ λεπτομέρειε̋ όπω̋ τι̋ στρογγυλε-
μένε̋ γωνίε̋ και τι̋ ακμέ̋, την διαμόρφωση 
του προστατευτικού πλέγματο̋ και το κρυμ-
μένο docking station. Αν το χρώμα σα̋ φαίνε-
ται υπερβολικό, θα βρείτε το Model L σε λευκό 
και μαύρο.

Η επιφάνεια συνδέσεων βρίσκεται στο κάτω 
μέρο̋ τη̋ συσκευή̋ και περιλαμβάνει line in, 
βύσμα κεραία̋ και μια πολύ φιλόδοξη (κρίνο-
ντα̋ από των αριθμό των γραμμών) μελλοντι-
κή είσοδο/έξοδο που ονομάζεται Air.  Η ψύξη 
γίνεται τόσο με ανεμιστήρα...

... όσο και μέσω αυτού του ανοίγματο̋ το 
οποίο δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι η 
έξοδο̋ του bass reflex. Στην πραγματικότητα, 
οι οπέ̋ βρίσκονται μπροστά και είναι μια για 
κάθε ηχείο.
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Μετρήσει̋

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Ολοκληρωμένο σύστημα με 

docking station για iPod

Συμβατότητα: CD, CD-R/RW, CD-MP3.

Υποδοχή iPod:  iPod video, iPod nano,, 

iPod photo, 4G iPod, iPod mini και 3G iPod.

Είσοδοι: jack 3.5mm, Line in (RCA) 

Ηχεία: Δύο δρόμων, δύο μεγαφώνων, 

τουίτερ ίντσα̋, μιντ/γούφερ 5.25 ιν-

τσών, bass reflex

Ενισχυτή̋: Διακοπτικό̋, 100W 

(D2Audio)

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Τηλεχειριστήριο, 

σύστημα EmbracingSound.

Διαστάσει̋:  448x291x365 (mm, πxυxβ)

Βάρο̋ 17.2 kg

Τιμή: 1199 ευρώ (προαιρετικά, +199 ευ-

ρώ για την βάση στήριξη̋)

info: Άποψι̋, τηλ.: 2310-322.155, web: 

http://www.apopsissound.gr/, 

http://www.genevalab.com/ 

Το ένα από τα δύο κομμάτια του κυκλώματο̋ 
αφορά τα προενισχυτικά στάδια, τη ρύθμιση 
τη̋ στάθμη̋ και το interfacing με τον οδηγό 
των οπτικών δίσκων.

Στην κάτω πλευρά του σασί, υπάρχει το διακο-
πτικό τροφοδοτικό (κάτω) και το άρθρωμα 
D2Audio τη̋ Intersil.

Το docking station και μια σειρά από δια-
κόπτε̋ για βασικού̋ χειρισμού̋ βρίσκονται 
στο επάνω μέρο̋ τη̋ συσκευή̋ κάτω από 
ένα προστατευτικό κάλυμμα. Το τηλεχειριστή-
ριο είναι καλοσχεδιασμένο.
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Εντυπώσει̋

Τελικώ̋...

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η λύση που έδωσαν 
οι Ελβετοί στο θέμα του display. Μεγάλα κόκκι-
να LED (που χαμηλώνουν σε φωτεινότητα 
ύστερα από λίγο), πίσω από το προστατευτικό 
κάλυμμα του ηχείου. Πολύ καλό!

Διάγραμμα απόκριση̋ συχνότητα̋. Συνδυασμό̋ far field/near 
field ψευδοανηχοϊκή̋ μέτρηση̋ στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων) με χρωματική 
κωδικοποίηση του πλάτου̋. Ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστι-
κό άξονα. 
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Περιγραφή-Τεχνικά

CD PLAYER

Ayre CX-7eMP

Αποτελώντα̋ την πιο πρόσφατη στάση μια̋ εξελικτική̋ πο-
ρεία̋ που έχει διαρκέσει αρκετά χρόνια, το CX-7eMP τη̋ Ayre 
είναι ένα cd player που προσπαθεί να κάνει ένα ακόμη βήμα 
στον δύσβατο μονοπάτι του DSP για συστήματα 
44.1kHz/16bit.

Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανεί̋ την εμ-
φάνιση του CX-7eMP ω̋ κλασική. Η μόνη δια-
φοροποίηση είναι η ομαδοποίηση των 
πλήκτρων δεξιά, η οποία περιλαμβάνει και το 
πλήκτρο on/off (που θα πατήσετε μερικέ̋ φο-
ρέ̋ κατά λάθο̋, τουλάχιστον στην αρχή).

Ευανάγνωστη οθόνη η οποία μπορεί να ρυθμι-
στεί ω̋ προ̋ τι̋ ενδείξει̋ τη̋ αλλά και να 
σβήσει τελείω̋, αν ο χρήστη̋ το επιθυμεί.

Τα πλήκτρα χειρισμού του δίσκου είναι θετικά 
σε αίσθηση
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συμβατότητα: CD-DA, CD-R

Ψηφιακό τμήμα: Custom DSP με FPGA 

(Xilinx Spartan), upasmpling 

1.44MHz/24bit

DAC: PCM 1738 (Burr Brown)

Αναλογικό στάδιο: AD844 (Analog 

Devices)

Αναλογικέ̋ Έξοδοι: singe ended, 

balanced (επιλεγόμενε̋ μέσω διακόπτη)

Ψηφιακή Έξοδο̋: AES/EBU (XLR)

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Επιλογή ψηφιακού 

φίλτρου, τηλεχειριστήριο

Διαστάσει̋: 438x337x120 (mm, πxβxυ)

Βάρο̋: 11.5kg

Τιμή: 3.500 ευρώ

info: Audio Temple, τηλ.: 210-642.9655, 

web: http://www.ayre.com/ 

Ο χρήστη̋ έχει στη διάθεσή του single ended 
και balanced εξόδου̋ καθώ̋ και μια ψηφιακή 
έξοδο AES/EBU.

O διακόπτη̋ δεξιά επιλέγει το είδο̋ του ψη-
φιακού φίλτρου (Listen και Measure). Ο δια-
κόπτη̋ αριστερά ενεργοποιεί την ψηφιακή 
έξοδο. 
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Μετρήσει̋

Εντυπώσει̋

To εσωτερικό καταλαμβάνεται κυρίω̋ από 
του̋ δύο μετασχηματιστέ̋ του τροφοδοτικού 
και τον οδηγό του οπτικού δίσκου.

Αυτό είναι το κύκλωμα του μετατροπέα d/a 
με το PCM1738 (στο μέσον και επάνω), το κύ-
κλωμα χρονισμού (δεξιότερα) και το ξεχωρι-
στό τροφοδοτικό του (κάτω δεξιά).

Το αναλογικό στάδιο υλοποιήται από οκτώ τε-
λεστικού̋ AD844 τη̋ Analog Devices. Στο 
επάνω μέρο̋ τη̋ φωτογραφία̋ φαίνονται τα 
τρίμερ για την ρύθμιση τη̋ εκτροπή̋ στην 
έξοδο.
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Τελικώ̋...

Το DSP τη̋ Aure τρέχει σε ένα FPGA τη̋ σει-
ρά̋ Spartan τη̋ Xilinx.
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Αναπαραγωγή ημιτόνου 1kHz, -80dBFS, με dithering, 
16bit/44.1kHz

Αναπαραγωγή παλμού, 0dBFS, με dithering, Listen mode

Αναπαραγωγή τετραγωνικού σήματο̋ 1kHz, -80dBFS, με 
dithering

Αναπαραγωγή παλμού, 0dBFS, με dithering, Measure mode

Απόκριση συχνότητα̋ και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφο-
ρά̋ 1kHz, -20dBFS, Listen mode

Απόκριση συχνότητα̋ και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφο-
ρά̋ 1kHz, -20dBFS, Measure mode

Απόκριση συχνότητα̋ και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφο-
ρά̋ 1kHz, -20dBFS, Σύγκριση Measure/Listen mode στην πε-
ριοχή 5-20kHz

thd+N σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz)
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Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφορά̋: 1kHz 0dBFSΦάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz -20dBFS
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΔΕΚΤΗΣ FM/DAB/WEB

Advance Acoustic
MAT-605/MDB-607

Δοκιμάζουμε το σύστημα ραδιοφωνική̋ λήψη̋ τη̋ Advance 
Acoustic και επιβεβαιώνουμε ότι, τελικώ̋, υπάρχει ζωή και έξω 
από τα FM...

Η αισθητική των δύο συσκευών είναι η κλασι-
κή τη̋ Advance Acoustic. H εργονομία είναι 
καλή και οι χειρισμοί προφανεί̋, αλλά η 
οθόνη είναι ορατή μόνο από μικρή απόσταση.

Ο χρήστη̋ έχει στη διάθεσή του single ended 
και balanced εξόδου̋. Η σύνδεση των δύο συ-
σκευών γίνεται μέσω ενό̋ ειδικού καλωδίου 
που τερματίζεται σε βύσματα τύπoυ RJ-45
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Μετρήσει̋
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΑΤ-605

Περιγραφή: Ραδιοφωνικό̋ δέκτη̋ 

AM/FM

Είσοδοι: RF (ΑΜ, FM)

Έξοδοι: Single ended x1, Balanced x1

Περιοχέ̋ λήψη̋: FM: 87.5-108MHz (βή-

μα 0.05MHz), AM: 522-1611kHz (βήμα 

9kHz)

Ευαισθησία (FM): 15dBu (για λόγο σή-

ματο̋ προ̋ θόρυβο 50dB)

Ευαισθησία (ΑΜ): 25dBu (για λόγο σή-

ματο̋ προ̋ θόρυβο 20dB)

Παραμόρφωση: <1% (FM/AM)

Λόγο̋ S/N (FM): >60dB

Λόγο̋ S/N (AM): >45dB

Διαστάσει̋: 440x120x330 (mm, πxυxβ)

Βάρο̋: 6.5kg

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Τηλεχειρισμό̋, δυ-

νατότητα σύνδεση̋ με σύστημα οικια-

κού αυτοματισμού

MDB-607

Περιγραφή: Σύστημα λήψη̋ ψηφιακού 

ραδιοφώνου DAB/DAB+, streaming 

Ethernet/Wi-Fi

Είσοδοι: RF (DAB/DAB+), Ethernet (RJ-

45)

Έξοδοι: Ομοαξονική S/PDIF

Hardware: Venice-6 (Frontier Silicon)

Συμβατότητα: MP3, WMA, AAC

Διαστάσει̋: 440x75x200 (mm, πxυxβ)

Βάρο̋: 2.3kg

Tιμέ̋: 800,- (ΜΑΤ-605), 650,- (MDB-607)

info: Spectrum Electronics, τηλ.: 210-

240.5111, web: http://www.advance-

acoustic.com

Δύο διπλοτρίοδοι στο στάδιο ενίσχυση̋ ανα-
λαμβάνουν να δώσουν έναν ευχάριστο ηχητι-
κό χαρακτήρα.

Το στάδιο εξόδου υλοποιήται με τελεστικού̋ 
ενισχυτέ̋ J-FET TL072. Είναι κάπω̋ παλιοί, αλ-
λά οι Γάλλοι φαίνεται να του̋ αγαπούν...
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Εντυπώσει̋

Αυτό̋ είναι ο ραδιοφωνικό̋ δέκτη̋ AM/FM 
τη̋ συσκευή̋. Το στάδιο RF βρίσκεται κάτω 
από την πλακέτα η οποία, εκτό̋ των άλλων, 
αποκωδικοποιεί και το σήμα RDS.

O MDB-607 βασίζεται στην πλατφόρμα Venice-
6 τη̋ Frontier Silicon η οποία με τη σειρά τη̋ 
βασίζεται στο SoC Chorus 2. 

Οι φίλοι των κλασικών ραδιοφωνικών δεκτών 
θα τα εκτιμήσουν: Όργανα μέτρηση̋ τη̋ 
στάθμη̋ και τη̋ ακρίβεια̋ του συντονισμού. 
Ο δέκτη̋ είναι πολύ ακριβή̋ και δεν θα τα 
χρειαστείτε παρά μόνο σε πολύ προβληματι-
κέ̋ λήψει̋, αλλά είναι όμορφα!
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Τελικώ̋...
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Αναπαραγωγή ημιτόνου 1kHz, -80dBFS, με dithering, 
16bit/44.1kHz

Αναπαραγωγή παλμού, -60dBFS, με dithering

Αναπαραγωγή τετραγωνικού σήματο̋ 1kHz, -80dBFS, με 
dithering

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz -20dBFS

Φάσμα θορύβου σε αδρανέ̋ κανάλι. Απόκριση συχνότητα̋, 0dBr: 1kHz/-20dBFS

thd+N σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz)
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΧΤΖ CLASS-AP 100

Ο Class-AP 100 είναι ένα̋ τελικό̋ ενισχυτή̋ που πολλοί κα-

τασκευαστέ̋ θα ήθελαν να έχουν στον κατάλογό του̋: Ισχυ-
ρό̋, καλοκατασκευασμένο και με πολύ λογικό κόστο̋ έχει 
όλα τα στοιχεία για να γίνει ένα μικρό αστέρι στην αγορά! Οι 
Σουηδοί αποδεικνύουν ότι το μοντέλο του outsourcing στην 
κατασκευή λειτουργεί μια χαρά, αρκεί να ξέρει̋ τα κόλπα...

Ο Class-AP 100 είναι ένα̋ επιβλητικό̋ ενισχυ-
τή̋ και η αίσθηση αυτή επιτείνεται όταν 
μάθει̋ την τιμή του. Υπάρχουν δύο ακόμη φινι-
ρίσματα, αλλά κατά την υποκειμενική μα̋ άπο-
ψη αυτό είναι το καλύτερο.

Ο χρήστη̋ έχει στη διάθεσή του εισόδου̋ 
single ended και balanced, καλή̋ ποιότητα̋ 
υποδοχέ̋ σύνδεση̋ για τα ηχεία και δυνα-
τότητα επιλογή̋ αυτόματη̋ ενεργοποίηση̋.
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Μετρήσει̋

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Στερεοφωνικό̋ τελικό̋ ενι-

σχυτή̋

Ισχύ̋: 2x110W/8Ω, 2x180W/4Ω

Απόκριση συχνότητα̋: 5Hz-50kHz 

(0.5dB)

Παραμόρφωση: <0.03% (20Ηz-20kHz, 

10W)

Λόγο̋ S/N: >105dBA (100W/8Ω)

Συντελεστή̋ απόσβεση̋: >100

Είσοδοι: 1xsingle ended, 1xbalanced 

(με επιλογέα εισόδων)

Έξοδοι: 1x για σύνδεση με ηχεία

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Επιλογή ρεύματο̋ 

ηρεμία̋ (στην θέση Α αποδίδει 50W σε 

τάξη Α), επιλογή αυτόματη̋ ενεργοποί-

ηση̋.

Διαστάσει̋: 445x158x468 (mm, πxυxβ)

Βάρο̋: 21kg

Τιμή: 650 ευρώ

info: Location Sound, τηλ.: 210-

364.6154, web: 

http://www.locationhiend.com, 

http://www.xtz.se/

Σε αυτή τη φωτογραφία διακρίνονται ο μετα-
σχηματιστή̋, το τροφοδοτικό και το στάδιο ει-
σόδου. Περισσότερε̋ λεπτομέρειε̋ δεν 
υπάρχουν, γιατί ο ενισχυτή̋ ανοίγει πολύ δύ-
σκολα!

Διπλό τροφοδοτικό με δύο πυκνωτέ̋ των 
4.700μF (υποθέτουμε για το στάδιο κέρδου̋) 
και 4 των 12.000μF, για το στάδιο ισχύο̋.
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Εντυπώσει̋

Αυτό είναι το στάδιο εισόδου. Βασίζεται σε 
ολοκληρωμένο 5532 και TL072.
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Τελικώ̋...
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Παραμόρφωση σε ρυθμό λειτουργία̋ Α και AB (1kHz, 
10Wrms/8Ω)

Απόκριση συχνότητα̋. Στάθμη αναφορά̋: 1kHz, 
0.3%thd+N/Σύνθετο φορτίο, δύο κανάλια 

Απόκριση συχνότητα̋. Στάθμη αναφορά̋: 1kHz, 
0.3%thd+N/8Ohm, δύο κανάλια 

Τετραγωνικό σήμα 1kHz, μέγιστη ισχύ̋ σε φορτίο 8Ω 

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (κόκκινο), 
4Ω (πράσινο) 

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, 10Wrms/8Ω. 

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφορά̋: 1kHz, 0.1Wrms/8Ohm, βρα-
χυκυκλωμένη είσοδο̋. 
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ LINE / ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

Lamm LL2.1 DL / LP2

Ιδού δύο ακόμη από τα πονήματα του δαιμόνιου Ρώσου σχε-

διαστή ο οποίο̋ αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει εξαιρε-
τική απόδοση σε τιμέ̋ που θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ακόμη και λογικέ̋ για το επίπεδο ποιότητα̋ 
στο οποίο κινούνται!

Μαύρο σασί με τι̋ χαρακτηριστικέ̋ χειρολα-
βέ̋, απλοί αλλά με θετική αίσθηση διακόπτε̋ 
και ελαφρώ̋ αλλαγμένα ρυθμιστικά στάθμη̋. 
Ο LL2.1 είναι λιτό̋ και ευχάριστο̋ στην χρήση 
του.

Ο χρήστη̋ έχει στη διάθεσή του τέσσερι̋ ει-
σόδου̋ line από τι̋ οποίε̋ η μια αντιστοιχεί 
σε βρόχο εγγραφή̋ και δύο ζεύγη εξόδων 
προ̋ τελικού̋ ενισχυτέ̋.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Lamm LL2.1 DL

Περιγραφή: Προενισχυτή̋ γραμμή̋

Είσοδοι: 3xline (single ended), 1xtape

Έξοδοι: 2xsingle ended

Ευαισθησία: 127mVrms (1Vrms έξοδο̋)

Απόκριση συχνότητα̋: 20Hz-20kHz 

(0dB)

Αρμονική παραμόρφωση: <0.03%, 

20Hz-20kHz, 2Vrms

Παραμόρφωση ΙΜ: <0.03 (SMTE, 2Vrms)

Θόρυβο̋: <-94dB(A), 2Vrms

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Επιλογή κέρδου̋ 

(-15dB), δυνατότητα ελέγχου τελικών 

ενισχυτών Lamm

Διαστάσει̋: 482x114x353 (mm, πxυxβ, 

χωρί̋ τι̋ χειρολαβέ̋)

Βάρο̋: 9.1kg

Lamm LP2 DL

Περιγραφή: Προενισχυτή̋ φωνογραφι-

κή̋ κεφαλή̋

Είσοδοι: 2, για κεφαλέ̋ κινητού μαγνή-

τη και κινητού πηνίου, επιλεγόμενε̋ 

μέσω διακόπτη

Έξοδοι: 1xsingle ended

Χαρακτηριστικά εισόδου: 47kΩ/220pF 

(MM), 400Ω (MC)

Κέρδο̋: 37.7dB (MM), 57.5dB (MC, μέσω 

μετασχηματιστών step up)

Ακρίβεια αποέμφαση̋ RIAA: >+0/-

0.5δΒ, 20Hz-20kHz

Αρμονική παραμόρφωση: <0.1% (20Ηz-

20kHz, 0.25Vrms)

Παραμόρφωση ID: <0.1% (20Hz-20kHz, 

0.25Vrms)

Θόρυβο̋: <-88dB (MM, βραχυκυκλω-

μένη είσοδο̋), -87dB (MC, βραχυκυκλω-

μένη είσοδο̋)

Διαστάσει̋: 482x114x353 (mm, πxυxβ, 

χωρί̋ τι̋ χειρολαβέ̋)

Βάρο̋: 18.8kg

Τιμέ̋: 6.000.- ευρώ (LL2.1), 7.000.- ευρώ 

(LP2)

info: ΜF Audio, τηλ.: 210-724.4147, web: 

http://www.mfaudio.gr , 

http://www.lammindustries.com/

Ο LP2 προσφέρει είσοδο για κεφαλέ̋ κινητού 
πηνίου και κινητού μαγνήτη που επιλέγονται 
μέσω  μικρών διακοπτών και μια έξοδο προ̋ 
τον προενισχυτή. Τα βύσματα είναι πολύ κα-
λή̋ ποιότητα̋.

Η έξυπνη χρήση απλών διακοπτών (On-On) 
επιτρέπουν στον Lamm να αποφύγει τον περι-
στροφικό επιλογέα και να μειώσει τη διαδρο-
μή του σήματο̋ για την πρώτη είσοδο.
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Μετρήσει̋

Τα δύο ρυθμιστικά είναι λίγο μπελά̋ (πρέπει 
να μετρά̋ κλικ) αλλά τελικώ̋ φαίνεται να εί-
ναι μια πολύ καλή λύση.

Το κύκλωμα του LL2.1 περιλαμβάνει δύο διπλο-
τριόδου̋ από τι̋ οποίε̋ η δεύτερη είναι συν-
δεσμολογημένη σε τοπολογία SRPP. Τα υλικά 
είναι κορυφαία̋ ποιότητα̋.
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Εντυπώσει̋

Η τροφοδοσία περιλαμβάνει custom μετασχη-
ματιστή, ανορθώτρια (επάνω αριστερά) και 
ημιαγωγική σταθεροποίηση για τι̋ τάσει̋ 
των νημάτων.

Το κύκλωμα του LP2 περιλαμβάνει δύο στάδια μεταξύ 
των οποίων έχει τοποθετηθεί το παθητικό δικτύωμα 
αποέμφαση̋ RIAA. Σημειώστε του̋ κλασικού̋ απο-
σβεστήρε̋ κραδασμών των λυχνιών.
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Τελικώ̋...

Το στάδιο αρχική̋ ενίσχυση̋ του σήματο̋ 
από κεφαλέ̋ κινητού πηνίου χρησιμοποιεί 
stepup μετασχηματιστέ̋ τη̋ Jensen (στο 
επάνω μέρο̋ τη̋ φωτό, πίσω από τι̋ λυχνί-
ε̋). Προσέξτε το βύσμα Camac και το ομοαξο-
νικό καλώδια για την μεταφορά του σήματο̋ 
(πίσω δεξιά)
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Απόκριση συχνότητα̋ (0dBr: 1kHz, 1Vrms).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, 1Vrms.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με τη συχνότητα̋. 
Στάθμη αναφορά̋ 1Vrms.

Φάσμα θορύβου (στάθμη αναφορά̋: 1kHz, 1Vrms)

Απόκριση συχνότητα̋/Ακρίβεια RIAA (0dBr: 1kHz, 1Vrms) Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, 1Vrms.

Φάσμα θορύβου (στάθμη αναφορά̋: 1kHz, 1Vrms)
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Περιγραφή-Τεχνικά

D/A CONVERTER

Weiss DAC 202

Ο νέο̋ μετατροπέα̋ d/a του Daniel Weiss είναι, ίσω̋, η πιο 
συζητημένη συσκευή στον χώρο των USB/Firewire μετατρο-
πέων τον τελευταίο καιρό. Τον δοκιμάσαμε και ανακαλύψαμε 
του̋ λόγου̋...

Ο DAC 202 χρησιμοποιεί σασί ίδιων διαστάσε-
ων με αυτό του Minerva. Από πλευρά̋ αισθη-
τική̋ την διαφορά κάνει η οθόνη και ο 
περιστροφικό̋ επιλογέα̋ που δίνει πρόσβα-
ση στο μενού.

Ο χρήστη̋ έχει στη διάθεση του̋ single 
ended και balanced εξόδου̋.

Από πλευρά̋ ψηφιακών εισόδων υπάρχουν τα 
πάντα. AES/EBU, ομοαξονική, Toslink και ΙΕ-
ΕΕ1394. Δε λείπει η είσοδο̋ και η έξοδο̋ χρο-
νισμού.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: DAC με θύρε̋ IEEE1394 

(Firewire)

Ψηφιακέ̋ είσοδοι: ομοαξονική x1, 

toslink x1, AES/EBU x1, IEEE1394x2

Ψηφιακέ̋ έξοδοι: ομοαξονική x1, 

AES/EBU x1

Αναλογικέ̋ έξοδοι: single ended x1, 

balanced x1

Έξοδο̋ clock: Ναι

Είσοδο̋ clock: Ναι

Bitrates: 16bit/44.1kHz – 24bit/192kHz

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Ψηφιακό̋ βρόχο̋, 

έξοδο̋ ακουστικών, Transparency test, 

τηλεχειρισμό̋

Διαστάσει̋: 190x80x300 (mm, πxυxβ)

Τιμή: 3.100 ευρώ

info: Location Sound, τηλ.: 210-

364.6154, web: 

http://www.locationhiend.com , 

http://www.weiss.ch 

Το εσωτερικό του DAC 202 κρύβει μια επιμελη-
μένη κατασκευή, προσεγμένη στα σημεία αλ-
λά χωρί̋ υπερβολέ̋. Θυμίζει αρκετά τόσο το 
Minerva όσο και το DAC2.

To ψηφιακό fron-end περιλαμβάνει το τσιπ τη̋ 
Dice και μια σειρά από υποστηρικτικά ολοκλη-
ρωμένα κυκλώματα.

Το αναλογικό κομμάτι είναι εντελώ̋ καινού-
ριο. Βασίζεται σε δύο DACs για τα οποία ο 
Weiss δεν δίνει λεπτομέρειε̋ καθώ̋ και σε 
έναν μεγάλο αριθμό από AD797A τη̋ Analog 
Devices.
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Μετρήσει̋

Εντυπώσει̋

Στο κάτω μέρο̋ τη̋ φωτογραφία̋ φαίνονται 
οι μικροί μετασχηματιστέ̋ απομόνωση̋ των 
ψηφιακών εισόδων.

Ο DAC 202 προσφέρει και έξοδο ακουστικών. Όλοι οι χειρισμοί γίνονται από αυτό το περι-
στροφικό encoder. Χρησιμοποιήται και για 
την ρύθμιση τη̋ στάθμη̋.
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Τελικώ̋...

H oθόνη είναι φωτεινή (ρυθμίζεται) και οι επιλογέ̋ αρ-
κετέ̋.

Το τηλεχειριστήριο είναι καλό σε αίσθηση και 
δίνει πρόσβαση στι̋ βασικέ̋ λειτουργίε̋ τη̋ 
συσκευή̋.
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Αντοχή στο jitter του σήματο̋ εισόδου (44.1kHz: κίτρινο/μα-
τζέντα, 176.4kHz: πράσινο/πορτοκαλί)

Γραμμικότητα κέρδου̋ (44.1kHz: κίτρινο/ματζέντα, 176.4kHz: 
πράσινο/πορτοκαλί)

Απόκριση συχνότητα̋ και διαφορέ̋ καναλιών (φίλτρο “Α”: κί-
τρινο/ματζέντα, φίλτρο “Β”: πράσινο/πορτοκαλί)

Θόρυβο̋ από ενδοδιαμόρφωση (44.1kHz: κίτρινο/ματζέντα, 
176.4kHz: πράσινο/πορτοκαλί)

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα (-
20dBFS) (44.1kHz: κίτρινο/ματζέντα, 176.4kHz: πράσινο/πορ-
τοκαλί)

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. 
(44.1kHz: κίτρινο/ματζέντα, 176.4kHz: πράσινο/πορτοκαλί)
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΚΕΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΗΝΙΟΥ

EMT STUDIOTECHNIK JSD 6

Δοκιμάζουμε μια από τι̋ επετειακέ̋ κεφαλέ̋ ενό̋ εκ των εμ-
βληματικών Γερμανών κατασκευαστών και, μάλλον απρόοπτα, 
βρισκόμαστε προ εκπλήξεω̋!

Η κεφαλή είναι ημι-ανοικτού τύπου, καθώ̋ το 
κέλυφο̋ αφήνει το κάτω μέρο̋ τη̋ γεννή-
τρια̋ ακάλυπτο.

Η JSD 6 διαθέτει επίχρυσε̋ ακίδε̋ για την 
σύνδεσή τη̋ με τα καλώδια του βραχίονα. Η βί-
δα που φαίνεται χρησιμοποιήται για την σω-
στή ευθυγράμμιση του μαγνητικού πεδίου 
κατά την κατασκευή.
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Μετρήσει̋

Εντυπώσει̋

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Κεφαλή κινητού πηνίου

Κέλυφο̋: Αλουμίνιο, ημι-ανοικτό

Ακίδα: Διαμάντι κοπή̋ Super Fineline

Στέλεχο̋: Βόριο

Ευαισθησία: 1mVrms, 5cm/sec

Απόκριση συχνότητα̋: 20Hz-30kHz

Συνιστώμενη αντίσταση: >= 100Ω

Μάζα: 11gr

Ενδοτικότητα: 15μm/mΝ

Συνιστώμενη δύναμη ανάγνωση̋: 2.2-

2.5gr

Τιμή: 2.200.- ευρώ

info: ΜF Audio, τηλ.: 210-724.4147, web: 

http://www.mfaudio.gr , 

http://www.emt-studiotechnik.de/

Ένα σημείο που θέλει προσοχή: Το κέλυφο̋ εί-
ναι κοχλιοτομημένο (έχει τι̋ σπείρε̋ διαμορ-
φωμένε̋) και “τυφλό”: Θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε βίδε̋ με το σωστό μήκο̋! 
Ευτυχώ̋ η εταιρία δίνει τρία σετ.

Το στέλεχο̋ από βόριο προεκτείνεται έξω 
από το κέλυφο̋ τη̋ κεφαλή̋. Μια μικρή τρι-
γωνική προεξοχή προστατεύει την ακίδα και 
δείχνει ξεκάθαρα τη θέση τη̋ πάνω στο δί-
σκο.
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Τελικώ̋...

 

Απόκριση συχνότητα̋ (RTA,  1/6 oct) Μεταβατική απόκριση του συστήματο̋ βραχίονα̋/κεφαλή 
(βαθμίδα 0.2mm)
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΠΛΑΤΟ

J.C. Verdier “La Platine”

Μηχανέ̋ όπω̋ το La Platine δεν έχουν ηλικία. Μπορεί να 

υπάρχουν στην αγορά για χρόνια, να είναι πάντοτε επίκαιρε̋ 
και η εμπειρία του να τι̋ ακού̋ (ή ακόμη καλύτερα να τι̋ κα-
τέχει̋)  είναι καθοριστική. Ζήσαμε μαζί του για πάνω από δύο 
μήνε̋ και μοιραζόμαστε τι̋ εμπειρίε̋ του μαζί σα̋...

H αισθητική του La Platine είναι χαρακτηριστι-
κή. Το φινίρισμα είναι μαύρη λάκα. Ο κινητή-
ρα̋ είναι τοποθετημένο̋ εξωτερικά και 
προσφέρει μικρορύθμιση των στροφών.

Ένα̋ μεγάλο̋ δακτυλιοειδή̋ κεραμικό̋ μα-
γνήτη̋ απωθεί έναν αντίστοιχο τοποθετη-
μένο στο πλατό εξασφαλίζοντα̋ ότι η δύναμη 
που εξασκείται στο σφαιρίδιο του εδράνου εί-
ναι πολύ μικρή.

Στο πλατό τη̋ δοκιμή̋ είχαν τοποθετηθεί δύο 
βραχίονε̋. Εδώ ο Tri-Planar...
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

La Platine Περιγραφή: Πλατό με μαγνητικό έδρανο Αρχιτεκτονική: Σχεδίαση 

υψηλή̋ μάζα̋, χωρί̋ υποσασί/υποπλατό Βάση: Medite, φινίρισμα λάκα̋ πιάνου, 

τρία ρυθμιζόμενα σημεία στήριξη̋, δύο armboards Πλατό: Ανοξείδωτο ατσάλι, 

16kg Έδραση: Χαλύβδινο̋ άξονα̋ με λίπανση υψηλού ιξώδου̋ στο οριζόντιο επί-

πεδο, κεραμεικοί δακτυλιοειδεί̋ μαγνήτε̋ στο κατακόρυφο επίπεδο. Οδήγηση: 

Με ιμάντα/νήμα, κινητήρα̋ DC με ηλεκτρονικό έλεγχο και μικρομετρική ρύθμιση 

στροφών, εξωτερικά τοποθετημένο̋. Διαστάσει̋: 390x230x410 (mm, πxυxβ), χω-

ρί̋ βραχίονε̋ Βάρο̋: 65kg

Tri-Planar Περιγραφή: Ευθύγραμμο̋ βραχίονα̋ Ανάρτηση: Καρντανική Κατα-

σκευή: Στέλεχο̋ από αλουμίνιο με δυνατότητα ρύθμιση̋ του αζιμουθίου Ενεργό 

μήκο̋: 250mm Ενεργό̋ μάζα: 11g Άλλε̋ δυνατότητε̋: Απόσβεση μέσω σιλι-

κόνη̋, συνεχή̋ ρύθμιση του VTA μέσω βερνιέρου 

Morch DP-6 Περιγραφιή: Βραχίονα̋ τύπου S Ανάρτηση: Μονού σημείου με σφαιρί-

διο για το οριζόντιο επίπεδο, διπλό έδρανο για το κατακόρυφο επίπεδο. Κατα-

σκευή: Στελέχη με διαφορετικέ̋ μάζε̋, δυνατότητα ρύθμιση̋ του αζιμουθίου 

Ενεργό μήκο̋: 230mm Ενεργό̋ μάζα: 4,6,8,14gr ανάλογα με το στέλεχο̋ Άλλε̋ 

δυνατότητε̋: Ρύθμιση δύναμη̋ αντιολίσθηση̋ με ελατήριο, χρήση διαφορετικών 

αντίβαρων για την δύναμη ανάγνωση̋. 

Clearaudio DaVinci Περιγραφή: Κεφαλή κινητού πηνίου Ακίδα: micro HD Ευαισθη-

σία: 0.8mV/5cm/sec Απόκριση συχνότητα̋: 20Hz-100kHz Βάρο̋: 7gr Ενδοτι-

κότητα: 15cu Δύναμη Ανάγνωση̋: 2.8gr 

Sumiko Palo Santos Presentation Περιγραφή: Κεφαλή κινητού πηνίου Ακίδα: Line 

Contact Ευαισθησία: 0.5mV/3.54cm/sec Απόκριση συχνότητα̋: 10Hz-40kHz 

Βάρο̋: 8.3gr Ενδοτικότητα: 8x10^-6cm/dyne Δύναμη Ανάγνωση̋: 2.0gr 

Τιμέ̋: 8.850,- (La Platine), 4.250,- (Tri-Planar), 1.750,- (Morch DP-6), 4.100,- 

(Clearaudio Da Vinci), 3.000,- (Sumiko Palo Santos Presentation).

info: Orpheus Audio, τηλ.: 210-522.1524, http://www.orpheusaudio.gr, 

http://www.jcverdier.com/

... κι εδώ ο Morch DP-6 με το βαρύ στέλεχο̋. Στον Tri-Planar είχε τοποθετηθεί η Clearaudio 
DaVinci...

... ενώ στον Morch DP-6 μία Sumiko Palo 
Santos Presentation.
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Μετρήσει̋

Εντυπώσει̋

O Tri-Planar είναι ένα πραγματικό μηχανολογι-
κό έργο τέχνη̋. Χαίρεσαι να τον βλέπει̋ και 
να τον χρησιμοποιεί̋!

Αυτό είναι το ρυθμιστικό τη̋ κατακόρυφη̋ γω-
νία̋ ανάγνωση̋. Η κίνησή του είναι τόσο προ-
οδευτική που μπορεί̋ να αλλάζει την VTA ενώ 
το πλατό βρίσκεται σε λειτουργία.
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Ο Morch DP-6 χρησιμοποιεί μια ιδιόρυθμη 
έδραση τριών σημείων, με ένα σφαιρίδιο στο 
οριζόντιο επίπεδο και δύο κλασικά έδρανα 
στο κατακόρυφο.

Η οριζοντίωση του πλατό γίνεται πανεύκολα 
με τρει̋ ρυθμιστικού̋ κοχλίε̋ όπω̋ αυτό̋.
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Τελικώ̋...
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Ανάλυση Rumble. Εύρο̋ 2Hz-75Ηz. Στάθμη αναφορά̋: 315Hz/-
6dB (Morch/Sumiko).

Ανάλυση Rumble. Εύρο̋ 2Hz-75Ηz. Στάθμη αναφορά̋: 315Hz/-
6dB (Tri-Planar/Clearaudio).

Ακουστική ανάδραση: Έκθεση σε ροζ θόρυβο στάθμη̋ 
93dBSPL A σε απόσταση 0.5m (κόκκινη καμπύλη) σε σχέση με 
τον, θόρυβο ηρεμία̋ (πράσινη καμπύλη). Στατική μέτρηση, 
στάθμη αναφορά̋: 315Hz/-6dB (Tri-Planar/Clearaudio).

Ακουστική ανάδραση: Έκθεση σε ροζ θόρυβο στάθμη̋ 
93dBSPL A σε απόσταση 0.5m (κόκκινη καμπύλη) σε σχέση με 
τον, θόρυβο ηρεμία̋ (πράσινη καμπύλη). Στατική μέτρηση, 
στάθμη αναφορά̋: 315Hz/-6dB (Morch/Sumiko).

Κρουστική απόκριση του συστήματο̋ βραχίονα/κεφαλή̋. 
Μέτρηση με την μέθοδο Ladegaard (βαθμίδα 0.2mm). Ορι-
ζόντιο̋ άξονα̋: 50mS (Tri-Planar/Clearaudio).

Κρουστική απόκριση του συστήματο̋ βραχίονα/κεφαλή̋. 
Μέτρηση με την μέθοδο Ladegaard (βαθμίδα 0.2mm). Ορι-
ζόντιο̋ άξονα̋: 100mS (Morch/Sumiko).
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Περιγραφή

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

dCS Debussy

Έχοντα̋ πίσω του την εξαιρετική φήμη του Ring DAC και του 
custom-ασύγχρονου USB, ο Debussy τη̋ dCS έχει ήδη συζη-
τηθεί αρκετά. Τον δοκιμάσαμε εξαντλητικά και ανακαλύψαμε 
ότι οι Βρετανοί έχουν κάνει φοβερή δουλειά!

Ο σχεδιασμό̋ του Debussy παραπέμπει σα-
φώ̋ στη σειρά Puccini αλλά είναι αισθητά δια-
φορετικό̋. Η συσκευή θα είναι διαθέσιμη 
μόνο στο χρώμα του αλουμινίου.

Μια σειρά LED δείχνουν την επιλεγμένη είσο-
δο και μια το sample rate στο οποίο αυτή έχει 
κλειδώσει. Κατά την ρύθμιση τη̋ στάθμη̋, η 
δεύτερη παίζει τον ρόλο του ενδεικτικού.

Μια σειρά απλών πιεστικών διακοπτών επι-
τρέπει στον χρήστη να πραγματοποιήσει 
του̋ βασικού̋ χειρισμού̋. Η αίσθησή του̋ εί-
ναι καλή.
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Μετρήσει̋

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Μετροπέα̋ D/A με δυνα-

τότητα ρύθμιση̋ τη̋ στάθμη̋

Είσοδοι: S/PDIF x2, AES/EBU x2, USB 

x1

Έξοδοι: Single Ended 1x, Balanced 1x

Εξωτερικό̋ χρονισμό̋: Ναι

Συχνότητε̋ δειγματοληψία̋: 32-96kHz 

(S/PDIF, USB, AES/EBU), 32-192kHz 

(μέσω διπλή̋ AES/EBU)

Upsampling: Μέγιστο 64x (5-bit)

Στάθμη εξόδου̋: 2VFS/6VFS (ρυθμι-

ζόμενη)

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Επιλογή φίλτρου, 

δυνατότητα αναστροφή̋ τη̋ φάση̋, 

τηλεχειριστήριο

Διαστάσει̋: 445x392x65 (mm, πxβxυ)

Βάρο̋: 8.8kg

Τιμή: 8.900 ευρώ

info: Ultra Audio, τηλ.: 6945-468.789, 

web: http://www.ultraaudiogroup.eu/, 

http://www.dcsltd.co.uk/

Ο Debussy διαθέτει balanced και single ended 
εξόδου̋ με ρυθμιζόμενη, μάλιστα, ευαισθησία. 
Η ρύθμιση γίνεται με τον μικρό διακόπτη που 
φαίνεται κάτω δεξιά.

Πλήρε̋ πακέτο εισόδων από το οποίο λείπει 
μόνον η Toshlink. Οι δύο AES/EBU μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ταυτοχρόνω̋ για την μετα-
φορά σημάτων μέχρι 24/192.
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Εντυπώσει̋

Το εσωτερικό του μετατροπέα είναι εξαιρετικά 
σύνθετο. Αριστερά διακρίνεται ο μετασχηματι-
στή̋ (κάτω) και τα φίλτρα στον κλάδο υψηλή̋ 
τάση̋ (επάνω).

Η μητρική πλακέτα ελέγχει ολόκληρη τη συ-
σκευή. Εδώ ένα CPLD (Complex Programmable 
Logic Device τη̋ Xilinx).

Αυτή είναι η ουσία του Debussy (και πιθανότα-
τα το πιο δυνατό χαρτί τη̋ dCS). Ο Ring DAC, 
ένα στάδιο μετατροπή̋ d/a χωρί̋ ειδικά ολο-
κληρωμένα. Αριστερά, διακρίνονται τα 22 τε-
τραπλά flip-flop ενώ στο δεξί μέρο̋ βρίσκεται 
το αναλογικό στάδιο.
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Τελικώ̋...



Test Book 2010

7 0  

Ανοχή στο jitter του σήματο̋ εισόδου. (Σήμα: -3dBFS, 0.25Fs, 
ημιτονοειδέ̋ jitter 40nS), 44.1kHz (κόκκινο/πράσινο) και 96kHz 
(μοβ/κίτρινο) με εσωτερικό χρονισμό.

Ανοχή στο jitter του σήματο̋ εισόδου. (Σήματα: -3dBFS, 997Hz 
ημιτονοειδέ̋ jitter 40nS), 44.1kHz με εσωτερικό χρονισμό 
(πράσινο) και σε ρυθμό master/slave (κίτρινο).

Ανοχή στο jitter του σήματο̋ εισόδου. (Σήμα: -3dBFS, 0.25Fs, 
ημιτονοειδέ̋ jitter 40nS), 44.1kHz με εσωτερικό χρονισμό 
(πράσινο) και εξωτερικό χρονισμό (κόκκινο).

Διάγραμμα γραμμικότητα̋ κέρδου̋ σε συνάρτηση με την 
στάθμη του σήματο̋. Σήμα 44.1kHz (κόκκινο) και σήμα 96kHz 
(πορτοκαλί).

Απόκριση συχνότητα̋, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, 44.1kHz Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο̋ σε συνάρτηση με την 
συχνότητα. Στάθμη -20dBFS. Σήμα 44.1kHz (κόκκινο) και 96kHz 
(πράσινο).
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Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο̋ σε συνάρτηση με την 
στάθμη. Σήμα: 997Hz, 44.1kHz (κόκκινο) και 96kHz (πράσινο).

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφορά̋: 
9.999kHz/0dBu, 44.1kHz (πράσινο) και 96kHz (κόκκινο).

Φάσμα θορύβου σε αδρανέ̋ κανάλι.
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Arion Audio MΚ 1000

To πιθανότερο είναι ότι την Arion Audio δεν την έχετε ξανα-

κούσει... Ούτε κι εμεί̋ είναι η αλήθεια, μέχρι που βρεθήκαμε 
απέναντι από τα δυο εντελώ̋ λιτά μονομπλόκ MΚ1000 που 
αποτέλεσαν μια από τι̋ πλέον ευχάριστε̋ εκπλήξει̋ των τε-
λευταίων μηνών. Tάξη D με λόγο σήματο̋ προ̋ θόρυβο -
116dB γίνεται; Τελικώ̋, ναι!

Οι μονομπλόκ τη̋ Arion Audio είναι μικροί σε 
όγκο και με χαμηλό βάρο̋. Προσθέστε σε αυ-
τό την εξαιρετικά λιτή, αλλά ποιοτική, κατα-
σκευή του̋ και έχετε απέναντι σα̋ ένα 
μίνιμαλ σύστημα τελικών με πολύ μεγάλη 
ισχύ.

Στην πίσω πλευρά υπάρχουν μόνο τα απαραί-
τητα. Τα βύσματα είναι πολύ καλή̋ ποιότητα̋, 
τη̋ Cardas.
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Μετρήσει̋

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Τελικό̋ ενισχυτή̋ μονο-

μπλόκ με στάδιο εξόδου σε τάξη Α

Ισχύ̋: 500Wrms/8Ω, 1000Wrms/4Ω

Δυνατότητα ρεύματο̋: 35Α

Ευαισθησία: 3.5Vrms

thd+N: <0.03% (10Hz-20kHz)

Λόγο̋ S/N: -116dB

Απόκριση συχνότητα̋: 5Hz-70kHz 

(20Hz-20kHz +/-0.5dB)

Είσοδοι: 1xsingle ended, 1xbalanced

Έξοδοι: 1xέξοδο̋ ηχείων

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Προστασία από 

υπερφόρτωση, ένδειξη ψαλιδισμού

Διαστάσει̋: 250x120x356 (mm, πxυxβ)

Βάρο̋: 9kg

Τιμή: 4.300,- ευρώ

info: Analysis Audio τηλ.: 210-515.5144, 

url: http://www.analysisaudio.com/ , 

http://www.arionaudio.com/ 

To εσωτερικό του ενισχυτή είναι, επίση̋, αρκε-
τά λιτό. Δεξιά διακρίνεται το τροφοδοτικό το 
οποίο είναι επιμελώ̋ θωρακισμένο και στο 
επάνω αριστερά μέρο̋ τη̋ φωτογραφία̋ το 
κύκλωμα του ενισχυτή.

Δυστυχώ̋ τα πάντα είναι καλυμμένα με αυτό 
το πράσινο υλικό. Η Arion κρατά προ̋ το πα-
ρόν κρυφά τα δυνατά χαρτιά τη̋... Δεξιά, δια-
κρίνεται η καλωδίωση των εισόδων, με αγωγό 
που έχει σχεδιάσει η ίδια η εταιρία.
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Εντυπώσει̋

Τελικώ̋...
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Απόκριση συχνότητα̋ και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφο-
ρά̋: 100Wrms/8Ω.

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδο̋: 
100Wrms/8Ω (μπλε καμπύλη) και 100Wrms/4Ω (κόκκινη κα-
μπύλη).

Απόκριση συχνότητα̋ και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφο-
ρά̋: 100Wrms σε σύνθετο φορτίο.

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (μωβ κα-
μπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, 10Wrms/8Ω. Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφορά̋: 0.1Wrms/8Ω, 
είσοδο̋ βραχυκυκλωμένη.
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Dared I30

Επιβεβαιώνοντα̋ τι̋ αρχικέ̋ μα̋ προβλέψει̋, ότι πρόκειται 
για μια εταιρία που θα διαγράψει την δική τη̋ ξεχωριστή πο-
ρεία στο χώρο του λαμπάτου audio, η Dared φαίνεται να κινεί-
ται με άνεση στη μεσαία κατηγορία τιμή̋. Καλό παράδειγμα 
επ'αυτού, ο I30...

Ο I30 είναι πολύ καλοκατασκευασμένο̋ και 
προσεγμένο̋ όσον αφορά στην αισθητική 
του. Το κεντρικά τοποθετημένο στρογγυλό όρ-
γανο μέτρηση̋ τη̋ στάθμη̋ τραβά αμέσω̋ 
την προσοχή.

Η πρόσοψη περιλαμβάνει τα βασικά για έναν 
ολοκληρωμένο ενισχυτή. Τον επιλογέα ει-
σόδου και το ρυθμιστικό στάθμη̋.

Ο χρήστη̋ έχει στη διάθεσή του τέσσερι̋ ει-
σόδου̋ line από τι̋ οποίε̋ η μια είναι υλοποιη-
μένη με jack 3.5mm, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εύκολα ένα προσωπικό media 
player.
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Μετρήσει̋

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Ολοκληρωμένο̋ ενισχυτή̋ 

με λυχνίε̋

Κύκλωμα: Διπλοτρίοδοι 12AX7/12AU7 

στο στάδιο τάση̋/οδήγηση̋, πέντοδοι 

EL34 σε τοπολογία push-pull

Eίσοδοι: 4xline (1xjack 3.5mm), 1xUSB

Έξοδοι: Ηχείων με λήψει̋ για 4 και 8Ω, 

ακουστικών.

Ισχύ̋: 2x30W/8Ω, 2x30W/4Ω

Απόκριση συχνότητα̋: 20Hz-20kHz 

(+/-1dB)

Αρμονική παραμόρφωση: <1%

Λόγο̋ S/N: >86dB

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Μετρητικό στάθ-

μη̋

Διαστάσει̋: 380x300x160 (mm, πxβxυ)

Βάρο̋: 13kg

Τιμή: 1050.- ευρώ

info: Νεοδομική, τηλ.: 210-246.6576, 

web: http://www.dared.gr/, 

http://www.daredtube.com/

Καλή̋ ποιότητα̋ ακροδέκτε̋ σύνδεση̋ των 
ηχείων. Μπορεί να επιλεγεί έξοδο̋ για ηχεί 8 
ή 4Ω.

Το εσωτερικό του I30 κρύβει μια καλή κατα-
σκευή χωρί̋ υπερβολέ̋. Το κέντρο του σασί 
καταλαμβάνεται από τον μετασχηματιστή τρο-
φοδοσία̋.

Ο επιλογέα̋ εισόδων και το ρυθμιστικό στάθ-
μη̋ βρίσκονται τοποθετημένα αμέσω̋ μετά 
τι̋ εισόδου̋. Στο κάτω μέρο̋ τη̋ φωτογραφί-
α̋ φαίνονται τα προστατευτικά των λυχνιολα-
βών των EL34.
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Εντυπώσει̋

Τελικώ̋...

O μετασχηματιστή̋ εξόδου του ενό̋ κανα-
λιού (επάνω) και το κύκλωμα τη̋ θύρα̋ USB 
και του DAC (κάτω δεξιά).
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Απόκριση συχνότητα̋ και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφο-
ρά̋: Μέγιστη ισχύ̋ σε φορτίο 8Ω.

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 4Ω (κόκκινη 
καμπύλη) και 8Ω (πράσινη καμπύλη).

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδο̋: 1/3 τη̋ μέγι-
στη̋ ισχύο̋ σε φορτίο 8Ω.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz. 0dBr: 10Wrms/8Ω.

Φάσμα θορύβου με τι̋ εισόδου̋ βραχυκυκλωμένε̋. 0dBr: 
10Wrms/8Ω.

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη ισχύ̋ σε φορ-
τίο 8Ω.
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΗΧΕΙΟ ΒΑΣΗΣ

Rosso Fiorentino Fiesole

Δεν πρέπει, λένε, να κρίνει̋ από την εμφάνιση... Από την άλ-
λη πάλι, κάποιε̋ φορέ̋ η εμφάνιση έχει πολλά να πει. Στην 
περίπτωση του Fiesole αφήστε την φαντασία σα̋ να ορ-
γιάσει: Πράγματι, το ηχείο είναι τόσο καλό όσο φαίνεται...
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Μετρήσει̋
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Ηχείο βάση̋/βιβλιοθήκη̋, 

δύο δρόμων, δύο μεγαφώνων

Καμπίνα: από MDF 20 χιλιοστών, πρι-

σματική.

Φόρτιση: Bass reflex με οπή εκτόνωση̋ 

στην πίσω πλευρά

Μονάδε̋: Γούφερ 6.5 ιντσών με κώνο 

από nomex, τουίτερ μαλακού θόλου 1 

1/8 ίντσα̋

Ευαισθησία: 86.5dBSPL/2.83Vrms/m

Εμπέδηση: 8Ω (τυπική), 5Ω (ελάχιστη)

Απόκριση συχνότητα̋: 50Hz-22kHz

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Τοποθέτηση ημι-

σφαιρικού σούπερ τουίτερ Μurata 

(απόκριση μέχρι 100kHz)

Διαστάσει̋: 400x280x310 (mm, υxπxβ)

Βάρο̋: 12kg

Τιμή: 2990 ευρώ (ηχεία), 790 ευρώ 

(βάσει̋), 1180 ευρώ (σούπερ τουίτερ).

info: Nexus Acoustics, τηλ.: 210-

983.0207, 

http://www.nexusacoustics.gr/, 

http://www.rossofiorentino.com/

Η αισθητική του Fiesole είναι ελκυστική και το 
φινίρισμα πολύ καλό. Η ειδικά σχεδιασμένη 
βάση κάνει το πακέτο ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Το ηχείο είναι δύο δρόμων αλλά προσφέρεται 
η δυνατότητα προσθήκη̋ ενό̋ σούπερ-τουί-
τερ αν ο χρήστη̋ το επιθυμεί. Στο μοντέλο 
τη̋ φωτογραφία̋ ο χρυσό̋ θόλο̋ είναι διακο-
σμητικό̋.
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Εντυπώσει̋

Η Rosso Fiorentino έχει καλύψει τι̋ βίδε̋ με 
ένα κάλυμμα από φύλλο πλεξιγκλά̋.

Η φόρτιση τη̋ καμπίνα̋ γίνεται από μια οπή 
ανάκλαση̋ μεγάλη̋ διαμέτρου (με καμπυλω-
μένα χείλη). Η επιλογή αυτή μάλλον κάνει την 
τοποθέτηση σε ράφι δύσκολη υπόθεση.

Οι υποδοχέ̋ σύνδεση̋ είναι πολύ καλή̋ 
ποιότητα̋ και η εσωτερική καλωδίωση είναι 
Van Den Hul. Δεν προσφέρεται δυνατότητα δι-
πλοκαλωδίωση̋.
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Τελικώ̋...
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Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m) και σύγκριση τη̋ 
απόκριση̋ των δύο ηχείων του ζεύγου̋. Ανηχοϊκή μέτρηση 
σε απόσταση 1m.

Σύγκριση απόκριση̋ στον άξονα (κόκκινη καμπύλη) και απόκρι-
ση̋ σε γωνίε̋ -5, -10, 5 και 10 μοιρών (γκρι, πορτοκαλί, πράσι-
νη, και μπλε καμπύλε̋ αντιστοίχω̋) σε κατακόρυφο επίπεδο. 
Ανηχοϊκή μέτρηση.

Σύγκριση απόκριση̋ στον άξονα (κόκκινη καμπύλη) και απόκριση̋ σε γω-
νίε̋ 5, 10, 15 και 20 μοιρών (γκρι, πράσινη, πορτοκαλί και μπλε καμπύλε̋ 
αντιστοίχω̋) σε οριζόντιο επίπεδο. Ανηχοϊκή μέτρηση.

Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμό̋ far 
field/near field ψευδοανηχοική̋ μέτρηση̋ στον ακουστικό 
άξονα.

Διάγραμμα πολική̋ απόκριση̋ στο οριζόντιο επίπεδο. Συ-
χνότητε̋: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 
4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz 
(μωβ καμπύλη)

Διάγραμμα πολική̋ απόκριση̋ στο κατακόρυφο επίπεδο. Συ-
χνότητε̋: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 
4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz 
(μωβ καμπύλη)
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Μέτρο τη̋ εμπέδηση̋

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ψευδοανηχοι-
κή μέτρηση στον ακουστικό άξονα, με χρωματική κωδικοποίη-
ση του πλάτου̋.

Φάση τη̋ εμπέδηση̋

Βηματική απόκριση

Στάθμη επιταχύνσεων μετρημένων στο σημείο μεταξύ τουίτερ 
και γούφερ (10mV/m/S2)
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΕΝΕΡΓΟ ΗΧΕΙΟ – DOCKING STATION

Epoz AktiMate Maxi

Ένα̋ ενδιαφέρων συνδυασμό̋ ενεργών ηχείων και docking 
station/media player, ιδανικό̋ για όσου̋ θα ήθελαν ένα δεύτε-
ρο σύστημα και μια καλή ευκαιρία να γνωριστούν, μικροί και 
μεγάλοι, έμπειροι και μη, με τον κόσμο τη̋ μουσική̋ από αρ-
χεία (και όχι μόνο).

Το ένα από τα δύο ηχεία ενσωματώνει όλα τα 
απαραίτητα ηλεκτρονικά. Η οθόνη είναι ευκρι-
νή̋ από μικρή και μέση απόσταση.
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Μετρήσει̋

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Ενεργά ηχεία – Docking 

Station

Ηχεία: Bass reflex, δύο δρόμων, τουίτερ 

μεταλλικού θόλου ίντσα̋, γούφερ 

165mm από πολυπροπυλένιο

Είσοδοι: 2xline (RCA), 1xline (3.5mm)

Θύρα USB: Playback μέσω media 

players και μνημών

Docking Station: Συμβατό με iPod και 

iPhone

Έξοδοι: 1xline (RCA)

Ισχύ̋: 2x30W/4Ω

Παραμόρφωση: thd<0.05%

Απόκριση συχνότητα̋: 48Hz-28kHz

Δικτύωση: Ethernet (ενσύρματο μέσω 

RJ45), WiFi (802.11b/g)

Streaming: Ραδιοφωνικοί σταθμοί μέσω 

Reciva, αρχεία ήχου μέσω UPnP ή File 

sharing

Συμβατότητα με αρχεία: WAV, MP3, 

WMA, FLAC, OGG

Διαστάσει̋: 320x210x260 (mm, υxπxυ) 

ανά ηχείο

Βάρο̋: 16kg

Τιμή: 765.- ευρώ

Sound Elevator, τηλ.: 210-282.8060, web: 

http://www.soundelevator.gr/ , 

http://www.aktimate.com/ , 

http://www.epoz.com.au/

Στην επάνω πλευρά του ηχείου βρίσκεται το 
docking station. Όταν δεν χρησιμοποιήται, κρύ-
βεται κάτω από ένα κάλυμμα.

Το AktiMate Maxi προσφέρει μεγάλη ευελιξία 
όσον αφορά στι̋ συνδέσει̋, καθώ̋ διαθέτει 
τρει̋ αναλογικέ̋ εισόδου̋, USB και δυνατότη-
τα ενσύρματη̋ και ασύρματη̋ δικτύωση̋.
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Εντυπώσει̋

Το δεύτερο ηχείο του ζεύγου̋ (το δεξί) οδη-
γείται μέσω συμβατικών εξόδων και καλωδί-
ου. Ο ενισχυτή̋ βρίσκεται μέσα στο αριστερό 
ηχείο.

Το τηλεχειριστήριο είναι πλήρε̋ και επιτρέπει 
τον χειρισμό του iPod.
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Τελικώ̋...
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Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m) και σύγκριση τη̋ 
απόκριση̋ των δύο ηχείων του ζεύγου̋. Ανηχοϊκή μέτρηση 
σε απόσταση 1m. 

Σύγκριση απόκριση̋ στον άξονα (κόκκινη καμπύλη) και απόκρι-
ση̋ σε γωνίε̋ 5, 10, 15, 20 και 25 μοιρών (γκρι, πράσινη, πορ-
τοκαλί, μπλε και μοβ καμπύλε̋ αντιστοίχω̋) σε οριζόντιο 
επίπεδο. Ψευδοανηχοϊκή μέτρηση. 

Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμό̋ far 
field/near field ψευδοανηχοϊκή̋ μέτρηση̋ στον ακουστικό 

Σύγκριση απόκριση̋ στον άξονα (κόκκινη καμπύλη) και 
απόκριση̋ σε γωνίε̋ -5, -10, 5 και 10 μοιρών (γκρι, πορτοκαλί, 
πράσινη, και μπλε καμπύλε̋ αντιστοίχω̋) σε κατακόρυφο επί-
πεδο. Ανηχοϊκή μέτρηση. 

Διάγραμμα πολική̋ απόκριση̋ στο οριζόντιο επίπεδο. Συ-
χνότητε̋: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 
4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz 
(μωβ καμπύλη) 

Διάγραμμα πολική̋ απόκριση̋ στο κατακόρυφο επίπεδο. Συ-
χνότητε̋: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 
4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz 
(μωβ καμπύλη) 
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Μέτρο τη̋ εμπέδηση̋ 

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ψευδοανηχοι-
κή μέτρηση στον ακουστικό άξονα, με χρωματική κωδικοποίη-
ση του πλάτου̋. 

Φάση τη̋ εμπέδηση̋

Βηματική απόκριση

Στάθμη επιταχύνσεων μετρημένων στο σημείο μεταξύ τουίτερ 
και γούφερ (10mV/m/S2)
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΗΧΕΙΟ

XTZ Divine 100.49

Δοκιμάζουμε το πολυσυζητημένο κορυφαίο ηχείο τη̋ XTZ και 
ανακαλύπτουμε ότι πέρα από τα προφανή, δηλαδή τι̋ κορυ-
φαίε̋ μονάδε̋, το εντυπωσιακό φινίρισμα και την εντελώ̋ λο-
γική τιμή, οι Σουηδοί είχαν στο μυαλό του̋ πολύ περισσότερα 
πράγματα από, απλώ̋, ένα πολύ καλό ηχείο!
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Ηχείο δαπέδου, τριών 

δρόμων, τεσσάρων μεγαφώνων

Καμπίνα: Με διπλά τοιχώματα και διπλό 

bass reflex

Μεγάφωνα: 1xτουίτερ κεραμικού θόλου 

Visaton, 1xμιντρέιντζ ανεστραμμένου 

κεραμικού θόλου Accuton, 2xγούφερ 10 

ιντσών με κώνο από αλουμίνιο SEAS.

Φίλτρο: 250Hz/2.5kHz

Ευαισθησία: 89dB

Ονομαστική αντίσταση: 4Ω

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Ρύθμιση τη̋ 

απόκριση̋ χαμηλά με αφρώδη παρεμβύ-

σματα, δυνατότητα ρύθμιση̋ τη̋ στάθ-

μη̋ κάθε περιοχή̋, δυνατότητα 

2/3καλωδίωση̋, δυνατότητα ενεργού 

οδήγηση̋, δυνατότητα ήμι-ενεργού 

οδήγηση̋.

Διαστάσει̋: 1230x423x60 (mm, υxπxβ)

Βάρο̋: 70kg/ηχείο

Τιμή: 4.800.- ευρώ (μετρητοί̋)

info: Location Sound, τηλ.: 210-

364.6154, web: 

http://www.locationhiend.com, 

http://www.xtz.se/

Οι υψηλέ̋ και οι μεσαίε̋ συχνότητε̋ έχουν 
ανατεθεί σε ένα τουίτερ κεραμικού θόλου τη̋ 
Visaton και ένα μιντ αντεστραμμένου κεραμι-
κού θόλου τη̋ Accuton. Το τελευταίο θεωρεί-
ται ω̋ ένα από τα κορυφαία μεγάφωνα στο 
είδο̋ του.
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Μετρήσει̋

Οι χαμηλέ̋ συχνότητε̋ αποδίδονται από δύο 
γούφερ 10 ιντσών τη̋ Seas με κώνο από 
αλουμίνιο. Φορτίζονται από κοινή καμπίνα με 
διπλό bass reflex.

To ηχείο προσφέρει δυνατότητε̋ σύνδεση̋ 
και ρύθμιση̋ που ξεφεύγουν κατά πολύ από 
τον μέσο όρο, ανεξαρτήτω̋ κατηγορία̋ τιμή̋. 
Η επιφάνεια με του̋ ακροδέκτε̋ είναι πολύ κα-
λή̋ ποιότητα̋.

Το διπλό bass reflex είναι τοποθετημένο στην 
πίσω πλευρά του ηχείου και μπορεί να ελεγ-
χθεί με την χρήση παρεμβυσμάτων από 
αφρώδε̋ υλικό. Δεν ακούστηκε ποτέ κατά τη 
διάρκεια τη̋ δοκιμή̋.
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Εντυπώσει̋
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Τελικώ̋

 

Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m) και σύγκριση τη̋ 
απόκριση̋ των δύο ηχείων του ζεύγου̋. Ανηχοϊκή μέτρηση 
σε απόσταση 1m. 

Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m) και σύγκριση τη̋ 
απόκριση̋ με επιλογή 0/+3dB στι̋ υψηλέ̋ συχνότητε̋ (κόκ-
κινη και πράσινη καμπύλη αντιστοίχω̋). Ανηχοϊκή μέτρηση σε 
απόσταση 1m. 
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Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m) και σύγκριση τη̋ 
απόκριση̋ με επιλογή 0/-2dB στι̋ μεσαίε̋ συχνότητε̋ (κόκκι-
νη και πράσινη καμπύλη αντιστοίχω̋). Ανηχοϊκή μέτρηση σε 
απόσταση 1m.

Σύγκριση απόκριση̋ στον άξονα (κόκκινη καμπύλη) και απόκρι-
ση̋ σε γωνίε̋ 5, 10, 15, 20 και 25 μοιρών (γκρι, πράσινη, πορ-
τοκαλί, μπλε και μοβ καμπύλε̋ αντιστοίχω̋) σε οριζόντιο 
επίπεδο. Μέτρηση σε θέση ακρόαση̋. 

Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμό̋ far 
field/near field ψευδοανηχοϊκή̋ μέτρηση̋ στον ακουστικό 
άξονα, σύγκριση τη̋ απόκριση̋ με τα παρεμβύσματα τοποθε-
τημένα στα bass reflex (πράσινη καμπύλη).

Διάγραμμα πολική̋ απόκριση̋ στο οριζόντιο επίπεδο. Συ-
χνότητε̋: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 
4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz 
(μωβ καμπύλη) 

Μέτρο και φάση τη̋ εμπέδηση̋ (κόκκινη και πράσινη καμπύλη 
αντιστοίχω̋).

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ψευδοανη-
χοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα, με χρωματική κωδικο-
ποίηση του πλάτου̋. 

Βηματική απόκριση Στάθμη επιταχύνσεων μετρημένων στο σημείο μεταξύ τουίτερ 
και γούφερ (10mV/m/S2)
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ

Philips MCi900 Streamium

Όταν πριν από μερικά χρόνια η Philips παρουσίαζε τι̋ πρώτε̋ 
συσκευέ̋ τη̋ σειρά̋ Streamium λίγοι έδειξαν να εκτιμούν μια 
κίνηση που άνετα θα χαρακτηριζόταν πρωτοποριακή. Σήμερα, 
το MCi900 δικαιώνει και με το παραπάνω όσου̋ πίστεψαν, 
από τότε, ότι το μέλλον των μικρών συστημάτων βρίσκεται 
στη δικτύωση και στη διαχείριση κάθε είδου̋ αρχείων και 
βάζει την Philips σε θέση ηγέτη σε ο,τι αφορά τα συστήματα 
αυτού του είδου̋.

Αυτό που τραβά αμέσω̋ την προσοχή στην 
περίπτωση του MCi900 είναι τα ηχεία με το 
χαρακτηριστικά τοποθετημένο τουίτερ. Η συ-
νολική αισθητική πάντω̋ είναι λιτή και ελκυ-
στική.

Η ιδέα να τοποθετηθεί εξωτερικά ο σκληρό̋ 
δίσκο̋ αποδεικνύεται τελικώ̋ καλή. Προ-
σφέρει ευελιξία και, οφείλουμε να το παραδε-
χτούμε, χαρακτήρα!



Test Book 2010

9 9  

Μετρήσει̋

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Μίνι ολοκληρωμένο σύστη-

μα Audio/Video με δυνατότητα δικτύω-

ση̋

Συμβατότητα με δίσκου̋: CD-DA, DVD-

Video, VCD, SVCD, DVD+R/RW, DVD-

R/RW, Picture CD, DivX, MP3/WMA, CD-

R/RW

Συμβατότητα με αρχεία ήχου: MP3, 

WMA, AAC, WAV, FLAC, OGG, eACC

Συμβατότητα με αρχεία γραφικών: 

JPEG

Συμβατότητα με αρχεία βίντεο: MPEG1, 

MPEG2, DivX

Είσοδοι: 1xLine, θύρα USB

Έξοδοι: HDMI, Συνιστωσών, Σύνθετου 

σήματο̋, Line out, ψηφιακή ομοαξονική, 

ακουστικών

Δικτύωση: WiFi (802.11n), Ethernet 

10/100MBit/s

Σκληρό̋ δίσκο̋: 160GB, FAT32, USB.

Ενισχυτή̋; 2x50W, τάξη̋ D

Ηχεία: Δύο δρόμων, δύο μεγαφώνων, 

bass reflex

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Δέκτη̋ FM, 

πρόσβαση σε βάση δεδομένων για 

metatags

Διαστάσει̋: 251x251x133 (κυρίω̋ μο-

νάδα), 251x251x69 (player), 122x75x13 

(σκληρό̋ δίσκο̋), 175x202x354 (ηχεία), 

(mm, πxβxυ)

Βάρο̋; 12.5kg (συνολικά)

Τιμή: 999.- ευρώ

info: Philips Eλλά̋, τηλ.: 210-616.2000, 

web: http://www.philips.com,

 http://www.philips.gr 

Το MCi900 προσφέρει όλα τα απαραίτητα. Θα 
θέλαμε ακόμη ένα δεύτερο USB (για να υπάρ-
χει άμεση πρόσβαση σε άλλα media players) 
ενώ και η έξοδο̋ ακουστικών στο πίσω μέρο̋, 
ίσω̋ δεν είναι ο,τι πιο βολικό. Οι ακροδέκτε̋ 
είναι καλή̋ ποιότητα̋.

Οι διακόπτε̋ είναι ελάχιστοι. Η οθόνη είναι 
φωτεινή, το user interface απλό και ευανάγνω-
στο, από τα καλύτερα που έχουμε δει τελευ-
ταίω̋.
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Εντυπώσει̋
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Τελικώ̋...
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Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμό̋ far 
field/near field ψευδοανηχοϊκή̋ μέτρηση̋ στον ακουστικό 
άξονα.

Μέτρο και φάση τη̋ εμπέδηση̋ (πράσινη και κόκκινη καμπύλη 
αντιστοίχω̋). 

Διάγραμμα πολική̋ απόκριση̋ στο οριζόντιο επίπεδο. Συ-
χνότητε̋: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 
4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz 
(μωβ καμπύλη).

Διάγραμμα πολική̋ απόκριση̋ στο κατακόρυφο επίπεδο. Συ-
χνότητε̋: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 
4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz 
(μωβ καμπύλη) 

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ψευδοανηχοϊκή 
μέτρηση στον ακουστικό άξονα, με χρωματική κωδικοποίηση 
του πλάτου̋.

Απόκριση συχνότητα̋ και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφο-
ρά̋: 10Wrms σε φορτίο 8Ω.
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thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδο̋: 10Wrms σε 
φορτίο 8Ω. 

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω, σήμα συ-
χνότητα̋ 1kHz. 

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz. 0dBr: 10Wrms/8Ω. 
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

Avid Pulsare

Ο μεγάλο̋ προενισχυτή̋ phono του Conrad Mas αποδεικνύει 
με τον καλύτερο τρόπο ότι η ευελιξία και η ποιότητα στην κα-
τασκευή είναι μια συνταγή που εξασφαλίζει μεγάλε̋ πιθα-
νότητε̋ επιτυχία̋ στον εντελώ̋ ιδιαίτερο κόσμο του 
αναλογικού audio... 

Η εμφάνιση του προενισχυτή είναι λιτή με μο-
ναδικό διακοσμητικό στοιχείο το “Α” που βρί-
σκεται χαραγμένο στην πρόσοψη του 
τροφοδοτικού. Όλα τα ρυθμιστικά βρίσκονται 
στην πρόσοψη.

Ο Pulsare προσφέρει balanced και single 
ended εισόδου̋ και εξόδου̋. Το βύσμα στο 
κέντρο είναι για την σύνδεση του τροφοδοτι-
κού και ο διακόπτη̋ δεξιά, αποσυνδέει την 
στάθμη αναφορά̋ 0V του κυκλώματο̋ από 
την γείωση ασφαλεία̋ για την περίπτωση 
που υπάρχει βόμβο̋ από κάποιο βρόχο.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Προενισχυτή̋ φωνογραφι-

κή̋ κεφαλή̋ (mm/mc)

Είσοδοι: 1xbalanced, 1xsingle ended

Έξοδοι: 1xbalanced, 1xsingle ended

Κέρδο̋: Ρυθμιζόμενο 40-70dB σε τέσ-

σερα βήματα

Αντίσταση εισόδου: Ρυθμιζόμενη από 

20Ω έω̋ 47kΩ σε οκτώ βήματα

Χωρητικότητα εισόδου: Ρυθμιζόμενη 

από 20nF μέχρι 100pF σε έξι βήματα

Ακρίβεια αποέμφαση̋ RIAA: +/-0.5dB 

(5Hz-70kHz)

Θόρυβο̋: -81dB (mm), -67dB (mc/high)

Παραμόρφωση: <0.001%

Μέγιστη στάθμη εξόδου: 21Vrms

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Εξωτερικό τροφο-

δοτικό

Διαστάσει̋: 290x240x100 (mm, πxωxυ, 

κάθε μονάδα)

Βάρο̋: 12kg (συνολικά)

Τιμή; 3.450.- ευρώ

info: Velvet Audio, τηλ.: 210-922.4368, 

web: www.velvetaudiohiend.com, 

www.avidhifi.co.uk/ 

Το κύκλωμα έχει ελάχιστε̋ καλωδιώσει̋ και εί-
ναι υλοποιημένο με υλικό πολύ καλή̋ ποιότη-
τα̋. Δεξιά, διακρίνονται οι συστοιχίε̋ των 
πυκνωτών και των αντιστάσεων που χρησιμο-
ποιούνται για την επιλογή των παραμέτρων 
τη̋ εισόδου, μαζί με του̋ αντίστοιχου̋ ηλε-
κτρονόμου̋.

Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο του ενισχυτή 
με τα OPA2134. Δεξιά, φαίνονται τα στοιχεία 
του δικτυώματο̋ αποέμφαση̋.
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Μετρήσει̋

Εντυπώσει̋

Το πρώτο στάδιο του προενισχυτή με τα 
OPA2211.

Το τροφοδοτικό έχει ασυνήθιστα μεγάλο μετα-
σχηματιστή και πυκνωτέ̋ τροφοδοσία̋.

Οκτώ σταθεροποιητέ̋ 317/337 (αριστερά), 
ανά δύο σε τοπολογία tracking preregulator.
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Τελικώ̋...
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Απόκριση συχνότητα̋ και ακρίβεια αποέμφαση̋ RIAA (0dBr: 
1kHz, 1Vrms). Ρύθμιση mm, 47κΩ/100pF (κόκκινη και πράσινη 
καμπύλη), 47kΩ/20nF (πορτοκαλί και μοβ καμπύλη) 

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Συ-
χνότητα 1kHz, mm, 47kΩ/100pF

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με τη συχνότητα. 
Στάθμη αναφορά̋ 1Vrms, mm, 47kΩ/100pF.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη εισόδου: 5mVrms, 
mm, 47kΩ/100pF.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ

McIntosh Labs ΜΕΝ220

Η McIntosh είναι μια ακόμη εταιρία που μπαίνει στον χώρο των 
επεξεργαστών διόρθωση̋ τη̋ ακουστική̋, προσφέροντα̋ 
μια συσκευή βασισμένη σε έναν από του̋ καλύτερου̋ αλ-
γόριθμου̋ τη̋ αγορά̋. Δοκιμάζουμε τον MEN220 και ανακαλύ-
πτουμε ότι οι Αμερικανοί έχουν εφαρμόσει τη συνταγή του 
RoomPerfect στην εντέλεια!

Είναι σαφέ̋ ότι έχουμε να κάνουμε με μια 
πραγματική συσκευή McIntosh... Το user 
interface είναι καλοσχεδιασμένο και προφανέ̋ 
και η οθόνη ευανάγνωστη.

Η επιλογή του ρυθμού λειτουργία̋ γίνεται με 
έναν απλό πιεστικό διακόπτη ο οποίο̋ έχει πο-
λύ καλή αίσθηση. Στην κάτω αριστερή γωνία 
υπάρχει και η υπογραφή: RoomPerfect.

Ένα̋ μικρό̋ διακόπτη̋ (στο μέσον κάτω από 
το μενού) ενεργοποιεί τι̋ ρυθμίσει̋. Η κίνηση 
μεταξύ των διάφορων επιλογών γίνεται με ένα 
περιστροφικό dial.
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Περιγραφή-Τεχνικά

Μετρήσει̋

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Ψηφιακό̋ επεξεργαστή̋ 

διόρθωση̋ τη̋ ακουστική̋

Αλγόριθμο̋: Room Perfect, Room 

Knowledge (Lyngdorf)

Επεξεργαστή̋: Analog Devices ADSP-

BF561

Μετατροπέα̋ a/d: Asaki Kasei AK-

5394

Mετατροπέα̋ d/a: Wolfson WM8740

Είσοδοι: 1xsingle ended, 1xbalanced

Έξοδοι: 2xsingle ended, 2xbalanced

Ευαισθησία: Ρυθμιζόμενη, 2.25/4.5V

Απόκριση συχνότητα̋: 20Hz-20kHz 

(+/-0.5dB)

Λόγο̋ S/N: 100dB(A)

Λειτουργία ω̋ φίλτρο: Butterworth 

1/2/4, Linkwitz/Riley 2/4/8

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Λογισμικό ισο-

στάθμιση̋, τηλεχειριστήριο

Διαστάσει̋: 445x457x152 (mm, πxβxυ)

Bάρο̋: 12kg

Tιμή: 4.900.- ευρώ (μετρητοί̋)

info: HiFi Power, τηλ.: 210-384.5272, 

web: http://www.hifipower.gr, 

http://www.mcintoshlabs.com

Δύο ομάδε̋ εισόδων, single ended και 
balanced, μαζί με την είσοδο του μικροφώνου 
μέτρηση̋.

Ο MEN220 προσφέρει δύο εξόδου̋ single 
ended και δύο balanced. Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και ω̋ ενεργό crossover.
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Πολύπλοκη αλλά πειθαρχημένη κατασκευή 
που χρησιμοποιεί SMD. Το τροφοδοτικό είναι 
αρκετά βαρύ (και αποδείχθηκε αθόρυβο) και 
δεν υπάρχουν καλωδιώσει̋ που μεταφέρουν 
σήμα.

Το στάδιο εξόδου με του̋ δύο d/a τη̋ 
Wolfson και του̋ τελεστικού̋ ενισχυτέ̋ που 
έχουν αναλάβει την οδήγηση των single 
ended και balanced εξόδων.

Η καρδιά του συστήματο̋: Δύο αρθρώματα 
τη̋ Lyngdorf. Το ένα από τα δύο (βρίσκεται σε 
δεύτερο επίπεδο και δεν διακρίνεται) περιλαμ-
βάνει τον επεξεργαστή ADSP-BF561 τη̋ 
Analog Devices. Στο επάνω μέρο̋ τη̋ φωτο-
γραφία̋ και στο κέντρο, διακρίνεται ο μετα-
τροπέα̋ a/d τη̋ AKM.
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Εντυπώσει̋
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Τελικώ̋...

Απόκριση συχνότητα̋, 0dBr: 1kHz/-20dBFS.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο̋ σε συνάρτηση με την 
συχνότητα. Στάθμε̋: -1dBFS και -20dBFS.
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Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο̋ σε συνάρτηση με την 
στάθμη. Σήμα: 997Hz.

Φάσμα θορύβου σε αδρανέ̋ κανάλι.

Διάγραμμα γραμμικότητα̋ κέρδου̋ σε συνάρτηση με την 
στάθμη του σήματο̋.

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφορά̋: 
10kHz/0dBu.

Διόρθωση τη̋ ακουστική̋, ρυθμό̋ λειτουργία̋ Focus Διόρθωση τη̋ ακουστική̋, σύγκριση ρυθμών Focus (μα-
τζέντα) και Global (πράσινη καμπύλη)

Καμπύλε̋ voicing: Νeutral/Bypass (πράσινη καμπύλη), Music 1 
(πορτοκαλί), Music 2 (ροζ), Mellow (μπλε), Soft (κόκκινη), Party 
(μοβ) και Loudness (ματζέντα).

RTA τη̋ ακουστική̋ του χώρου όπου έγινε η δοκιμή. Περιλαμ-
βάνει την καμπύλη χωρί̋ διόρθωση (κόκκινη), την καμπύλη με-
τά την διόρθωση σε ρυθμό Focus/Neutral (πράσινη) και την 
καμπύλη μετά την διόρθωση μέσω του Copland DRC205. Λευ-
κό̋ θόρυβο̋, ανάλυση 1/6 τη̋ οκτάβα̋.
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

ΕΜΜ Labs DAC2

O DAC2 είναι από εκείνε̋ τι̋ συσκευέ̋ που θα τι̋ χαρακτήρι-
ζε κανεί̋ “πολλά υποσχόμενε̋”. Έχει πίσω του έναν σχεδια-
στή με βαθιά γνώση του ψηφιακού audio που προέρχεται από 
τον χώρο των επαγγελματικών συστημάτων, βασίζεται σε μια 
αρχιτεκτονική που έχει δώσει ο,τι καλύτερο έχουμε ακούσει 
μέχρι σήμερα και η φήμη που τον συνοδεύει είναι εξαιρετική. 
Τον δοκιμάσαμε εξαντλητικά και σα̋ μεταφέρουμε τι̋ εντυ-
πώσει̋ μα̋.

Ο DAC2 χαρακτηρίζεται (όπω̋ άλλωστε και οι 
υπόλοιπε̋ συσκευέ̋  τη̋ εταιρία̋) από λιτή 
αισθητική στην οποία επικρατεί το ματ αλου-
μίνιο από το οποίο είναι κατασκευασμένο το 
σασί.

Ο χρήστη̋ ελέγχει τον μετατροπέα από μια 
σειρά απλών πιεστικών διακοπτών με αρκετά 
καλή αίσθηση. Έχει επίση̋ στη διάθεσή του 
διακόπτη αναστροφή̋ τη̋ φάση̋, mute ενδει-
κτικό για το κλείδωμα τη̋ εισόδου.
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Μετρήσει̋

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Μετατροπέα̋ d/a

Αρχιτεκτονική: Custom μετατροπέα̋, 

με upsampling στα 5.6ΜHz

Είσοδοι: ομοαξονική x1, AES/EBU x1, 

Toslink x2, USB x1, ST Glass (ειδική για 

τρανσπόρτ EMM)  x1.

Έξοδοι: single ended x1, balanced x1, 

με δυνατότητα ρύθμιση̋ τη̋ ευαισθησί-

α̋.

Sample rates: μέχρι 96kHz (ομοαξονική, 

AES/EBU), μέχρι 48kHz (Toslink, USΒ)

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Αλγόριθμο̋ κατα-

στολή̋ του jitter (MFAST), τηλεχειριστή-

ριο

Διαστάσει̋: 435x400x92 (mm, πxβxυ)

Βάρο̋: 12kg

Τιμή: 9.500.- ευρώ

info: Music Lover, τηλ.: 210-723.4992, 

http://www.musiclover.gr/, 

http://www.emmlabs.com/ 

Εδώ θα βρείτε όλα τα απαραίτητα για την σύν-
δεση του μετατροπέα. Εμεί̋ θα θέλαμε, ακόμη, 
δυνατότητα διπλή̋ σύνδεση̋ μέσω AES/EBU, 
είσοδο/έξοδο clock και μια θύρα USB που να 
ανεβαίνει μέχρι (έστω) τα 96kHz.

Το εσωτερικό του DAC2: Δεξιά, διακρίνεται το 
πολύ προσεγμένο διακοπτικό τροφοδοτικό 
ενώ στο αριστερό μέρο̋ του σασί βρίσκονται 
τοποθετημένα τα τυπωμένα κυκλώματα για 
το ψηφιακό και το αναλογικό τμήμα. Προσέξτε 
την, σχεδόν, πλήρη απουσία καλωδιώσεων.
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Εντυπώσει̋

Το κομμάτι τη̋ μετατροπή̋ d/a είναι εντελώ̋ 
custom και δεν βασίζεται σε κλασικά ολοκλη-
ρωμένα. Επάνω αριστερά διακρίνεται το CPLD 
τη̋ Xilinx, αμέσω̋ δεξιότερα τα οκταπλά flip-
flop (υπάρχουν δύο ακόμη στην αντίθετη πλευ-
ρά τη̋ πλακέτα̋) ενώ δεξιότερα είναι το 
στάδιο εξόδου, το οποίο βασίζεται σε τελεστι-
κού̋ ενισχυτέ̋ κορυφαία̋ ποιότητα̋.
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Τελικώ̋...
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Ανοχή στο jitter του σήματο̋ εισόδου. Sample rate 44.1kHz 
(πράσινη καμπύλη), 88.2kHz (κόκκινη καμπύλη). Σήμα: -3dBFS, 
0.25Fs, ημιτονοειδέ̋ jitter 40nS

Απόκριση συχνότητα̋, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, 44.1kHz

Διάγραμμα γραμμικότητα̋ κέρδου̋ σε συνάρτηση με την 
στάθμη του σήματο̋. Sample rate 44.1kHz (πράσινη καμπύλη), 

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο̋ σε συνάρτηση με την 
συχνότητα. Στάθμη:  -20dBFS

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο̋ σε συνάρτηση με την 
στάθμη. Σήμα: 997Hz, 44.1kHz. Sample rate 44.1kHz (πράσινη 
καμπύλη), 88.2kHz (κόκκινη καμπύλη).

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφορά̋: 
9.999kHz/0dBu.

Φάσμα θορύβου σε αδρανέ̋ κανάλι. Sample rate 44.1kHz 
(πράσινη καμπύλη), 88.2kHz (κόκκινη καμπύλη)

Διαφωνία καναλιών (crosstalk) σε συνάρτηση με την συχνότη-
τα.
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ΗΧΕΙΟ

Atlantic Technology AT-1

Το AT-1 τη̋ Atlantic Technology είναι ένα ηχείο που έχει συζη-
τηθεί αρκετά, κυρίω̋ μετά την εφετινή CES, στην αρχή του 
χρόνου, όπου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Είναι το 
πρώτο ηχείο τη̋ εταιρία̋ που χρησιμοποιεί την τεχνολογία H-
PAS του Philip Clements και υπόσχεται μεγάλη έκταση χαμηλά 
από μια αρκετά μαζεμένη καμπίνα και δύο μιντ/γούφερ των 
135mm. Ενδιαφέρον ε; Διαβάστε τι̋ λεπτομέρειε̋...
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Περιγραφή-Τεχνικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Ηχείο δαπέδου, δύο 

δρόμων, τριών μεγαφώνων.

Φόρτιση: H-PAS

Μεγάφωνα: 2x135mm (γούφερ), 

1x28mm (τουίτερ)

Φίλτρο διαχωρισμού: δεύτερη̋ τάξη̋ 

στον κλάδο χαμηλών, τρίτη̋ τάξη̋ 

στον κλάδο υψηλών

Συχνότητα cross: 2kHz

Απόκριση συχνότητα̋: 29Hz-20kHz 

(+/-2dB)

Ονομαστική αντίσταση: 6Ω

Ευαισθησία: 89dB/w/m

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Διπλοκαλωδίωση, 

δυνατότητα ρύθμιση̋ των υψηλών συ-

χνοτήτων

Διαστάσει̋: 227x1041x348 (mm, πxυxβ)

Βάρο̋: 25kg

Τιμή: 3.600 ευρώ

info: Twin Digital, τηλ.: 210-325.0267, 

http://www.twindigital.gr/, 

http://www.atlantictechnology.com/

Τα μιντ-γούφερ έχουν διάμετρο 135 χιλιοστών 
και έχουν κώνου̋ από συνθετικό υλικό.

Το τουίτερ είναι μεταξωτού θόλου, 28 χιλιο-
στών με ελαστική ανάρτηση 4 χιλιοστών που 
επιτρέπει μεγάλε̋ διαδρομέ̋.

Το φινίρισμα του AT-1 είναι πολύ καλή̋ 
ποιότητα̋. Πρόκειται για μια ιδιόμορφη λάκα 
με μεταλλικά ρινίσματα που δίνουν στην κα-
μπίνα ενδιαφέρουσα αισθητική.
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Μετρήσει̋

Οι ακροδέκτε̋ σύνδεση̋ με τον ενισχυτή εί-
ναι τυπική̋ ποιότητα̋ και επιτρέπουν την δι-
πλοκαλωδίωση. Στην φωτογραφία διακρίνεται 
και ο διακόπτη̋ ελέγχου των υψηλών συχνο-
τήτων.
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Εντυπώσει̋
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Τελικώ̋...

 

Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m) και σύγκριση τη̋ 
απόκριση̋ των δύο ηχείων του ζεύγου̋. Ανηχοϊκή μέτρηση 
σε απόσταση 1m.

Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m) με και χωρί̋ το 
προστατευτικό κάλυμμα. Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 1m.  
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Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m) με το ρυθμιστικό 
υψηλών συχνοτήτων στι̋ θέσει̋ 0 (κόκκινη καμπύλη), + 
(πράσινη καμπύλη) και – (πορτοκαλί καμπύλη). Ανηχοϊκή μέτρη-
ση σε απόσταση 1m.

Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμό̋ far 
field/near field ψευδοανηχοϊκή̋ μέτρηση̋ στον ακουστικό 
άξονα. 

Διάγραμμα ευαισθησία̋ (dBSPL/2.83V/m) υπό γωνίε̋ 0, 5, 10, 
15, 20 και 25 μοιρών (κόκκινη, γκρι, πράσινη, πορτοκαλί, μπλε 

Διάγραμμα πολική̋ απόκριση̋ στο οριζόντιο επίπεδο. Συ-
χνότητε̋: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 
4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz 
(μωβ καμπύλη) 

Μέτρο και φάση τη̋ εμπέδηση̋ (κόκκινη και πράσινη καμπύλη 
αντιστοίχω̋). 

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ψευδοανη-
χοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα, με χρωματική κωδικο-
ποίηση του πλάτου̋. 

Βηματική απόκριση. Στάθμη επιταχύνσεων μετρημένων στο σημείο μεταξύ τουίτερ 
και γούφερ (πράσινη καμπύλη) και στο κέντρο του προστατευ-
τικού καλύμματο̋ (κόκκινη καμπύλη) (10mV/m/S2).
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Περιγραφή-Τεχνικά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ASR Emitter II Exclusive

Στο πρόγραμμα δοκιμών, έγραφε “ολοκληρωμένο̋ ενισχυτή̋”. 
Στον χώρο ακρόαση̋ βρέθηκα με τρία θηριώδη κιβώτια. Προ-
τελικό μου στείλανε, σκέφτηκα. Μετά, ανακάλυψα ότι ήταν 
πράγματι ολοκληρωμένο̋ ενισχυτή̋. Σε τρία σασί. Με συνολι-
κό βάρο̋ κάτι λιγότερο από 100 κιλά. Τι ακριβώ̋ έχει φτιάξει 
αυτό̋ ο Friedrich Schaefer;

Ο ενισχυτή̋ προσφέρει έξι εισόδου̋ στάθ-
μη̋ γραμμή̋, δύο εξόδου̋ εγγραφή̋ και μια 
είσοδο direct. Τα βύσματα είναι πολύ καλή̋ 
ποιότητα̋, όπω̋ και οι υποδοχέ̋ σύνδεση̋ 
με τα ηχεία. Τα καλώδια τη̋ τροφοδοσία̋ εί-
ναι καλή̋ ποιότητα̋ και εύκαμπτα παρά την 
μεγάλη διατομή του̋.

Βαριά πολυεπαφικά βύσματα τη̋ Harting. Μετα-
φέρουν πολλαπλέ̋ τάσει̋ τροφοδοσία̋ από 
τα εξωτερικά τροφοδοτικά στον ενισχυτή.

Το εσωτερικό του ενισχυτή είναι τακτικό και 
χωρί̋ καλωδιώσει̋. Το σασί βασίζεται ουσια-
στικά στι̋ δύο μεγάλε̋ ψύκτρε̋ των τελικών 
σταδίων.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Ολοκληρωμένο̋ Ενισχυτή̋

Ισχύ̋: 2x280W/8Ω, 2x490W/4Ω, 

2x900W/2Ω

Απόκριση συχνότητα̋: 1Hz-100kHz 

(+/-1dB), 20Hz-20kHz (+/-0.2dB)

Λόγο̋ S/N: >86dB

Παραμόρφωση: <0.01%

Χρόνο̋ ανόδου: <0.8μS\

Συντελεστή̋ απόσβεση̋: >1000

Είσοδοι: 6xLine, 1xDirect, Δυνατότητα 

επιλογή̋ balanced για μια είσοδο, με 

ρύθμιση τη̋ αντίσταση̋.

Έξοδοι: 1 ζεύγο̋ ακροδεκτών σύνδε-

ση̋ για ηχεία, 2xRec. Out.

Άλλε̋ δυνατότητε̋: Άρθρωμα phono, 

δυνατότητα ρύθμιση̋ τη̋ ευαισθησία̋ 

κάθε εισόδου, δυνατότητα ρύθμιση̋ 

τη̋ αντιστάθμιση̋ στι̋ υψηλέ̋ συ-

χνότητε̋, τηλεχειρισμό̋, δυνατότητα 

προσθήκη̋ ξεχωριστού τροφοδοτικού 

με μπαταρίε̋ για το στάδιο εισόδου.

Διαστάσει̋: 570x470x230, (ενισχυτή̋, 

mm, πxβxυ) 460x320x160, (κάθε τρο-

φοδτικό,mm, πxβxυ)

Βάρο̋: 47kg (ενισχυτή̋), 32kg (κάθε 

τροφοδοτικό)

Τιμή: 12.760 ευρώ (η έκδοση που περι-

λαμβάνει την δυνατότητα σύνδεση̋ με 

τροφοδοτικό μπαταρία̋)

info: Orpheus Audio, τηλ.: 210-522.1524, 

web: http://www.orpheusaudio.gr/ , 

http://www.asraudio.de/

Κάθε τροφοδοτικό περιλαμβάνει δύο μετασχη-
ματιστέ̋ και έναν μεγάλο αριθμό πυκνωτών. 
Οι πολύ απαιτητικοί μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν και τρίτο τροφοδοτικό με μπαταρίε̋ για 
τα πρώτα στάδια.

Το στάδιο εξόδου του ενισχυτή χρησιμοποιεί 
δέκα mosfets τη̋ Toshiba ανά κανάλι.

Αυτοί είναι οι ηλεκτρονόμοι ρύθμιση̋ τη̋ 
στάθμη̋.
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Μετρήσει̋

Η ανόρθωση σε κάθε τροφοδοτικό γίνεται με 
διόδου̋ ισχύο̋ Schottky.
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Εντυπώσει̋
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Τελικώ̋...
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Απόκριση συχνότητα̋ και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφο-
ρά̋: 80Wrms/8Ω.

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδο̋: 80Wrms/8Ω.

Απόκριση συχνότητα̋ και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφο-
ρά̋: 80Wrms σε σύνθετο φορτίο. 

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη 
καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη). 

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, 10Wrms/8Ω. Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφορά̋: 0.1Wrms/8Ω, 
είσοδο̋ βραχυκυκλωμένη. 

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη ισχύ̋ σε φορ-
τίο 8Ω.
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