
������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� ����&

ifi 
AZ AUDIOKULTÚRA FÓRUMA 

Lindemann Muslcbook 25050 
Bantam 

• 
ll. ÉVF. 2. SZÁM 2021. TAVASZ 



������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� ����&



������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� ����&

AZ AUDIO KULTÚRA FÓRUMA 

Tartalom: 

SZ ERKESZTŐl JEGYZETEK 

Bevezető 4 

BEMUTATJUK 

Eminent állóhangfal és Deqx digitális végfok 8 

Core Audio- a hazai csúcstechnológia-interjú Váradi Viktorral 12 

SYZYGY hangdobozak- Raffai László bemutatkozó 18 

Amikor a farok csóválja, -előszó a Raffai Audio - Bantam 
szélessávú hangfalhoz 22 

HANGSZERVIZ 

Clarity Cap D-tac 

HIFI piknik 2 

ZENE 

Szőke Szabolcs két lemezéről 

Ma Rainey és Billy Holiday avagy a blues női olvasatai 

Ella Fitzgerald a jazz királynője 

HANGSZERVIZ 

HIFI piknik 3 

Lego-a/vagy még egy kicsit a rendszerépítésről 

Leetor ZXT-70 integrált- az imposztor 

RDacoustic Power Fi lter- hálózati tápkábel 

REFERENCIÁINK 

Azok a bizonyos réz és arany kábelek 

Human Audio D42 D/A konverter 

Raffai Audio SYZYGY hangfal,- de mégis kinek? 

A Undemann Musicbook 25DSD készüléke 

Hifi zóna- Undemann Musicbook 25DSD- hintába tettük 

RE TRO 

Martin Logan CLS sztatikus panelsugárzó 

Luxman KX-102 a három fejes kaméleon 

Phase Linear Model 7000 Series Two kazettás magnó 

Technics SL-PG 360A CD játszó, a nagyágyú 

Hifi-archeológia avagy jó tanácsok álmodozóknak 

Hetedhét határ 

Kaput a hangnak, - bemutatjuk a Raffai Audio - Bantam 
sz é lessávú hangfal at 

Vendégjárásban -amikor a villanydrót a befutó 

26 

30 

32 

34 

36 

40 

42 

44 

46 

48 

52 

56 

58 

68 

74 

80 

84 

88 

90 

92 

100 

108 



������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� &���'
Hogyan lehetséges? Megoldjuk. 

lmpressivia Kereskedelmi és Szolg~ltató Kh. 
1067 Budapest, Csengery utca 62/a. 3. em. 16. 
543 5 MartfO,Jókai út 24. 



������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� ����&

Mérlegelem egy ideje mit írjak az 5. számhoz. Az aktuális slágertémát, a pandémiát kerülném, - eleve 
minden erről szól, most már több mint egy éve. A mi gyakorlatunkban mindez azt jelentette, hogy 
a 3. szám munkálata itól kezdődően végigkísérte a tevékenységünket, egyben megnehezítette azt. 
Limitál ta a kapcsolatokat, emiatt elmaradt többvakteszt és megannyi más audit iv l ehetőséget is ki kellett 
hagynunk. Visszatekin tve, örülök, hogy bár meg késve, de egyáltalán összejöhetett ez a szám. 

A nehézségekból azért e lőnyök is származtak. Például jobban tudjuk értékelni, hogy ismét mozgásban le
hetünk és dolgozhatunk, vagy, hogy a magazinnal edd ig töltött i dő tükrében még jobban kiérlelt lehet a 
rálátásunk arra a nem kis fára, amit a fejszénkkel csapkodunk. A visszajelzésekból is egyre jobban érzékel
jük mire és hogyan van igény. Az egy ik, a minél szélesebb látókörben való tájékozódás a teszteknél, fő leg, 

mert a vakteszteknek átmenetileg búcsút inthettünk az elmúlt időszakban. Törekszünk tehát, hogy egyre 
kiérleltebben és még pontosabban fogalmazzunk, ezzel egyetemben a mondanivalónkban a kontrasztot is 
egyre szélesebb spektrumon keresztül igyekszünk visszaadni, ahol még jobban meg tud jelenni a fekete, a 
fehér és a többi szín is. A TV képe is akkor a leg látványosabb, ha a sötét az valóban a feketét jelenti, nem 
csak valamilyen szürkét. 

Ezúton köszönjük a türeimét mindenkinek, aki már nagyon várta e számot. Amennyiben lesz elegendő 

érdekes téma és kerül a negyedik hullám, lehet, hogy belefér még nyári szám is a 2. évfolyamba, ha nem, 
akkor most maradunk ebben az évben kettő megjelenésnél. Azt hiszem a hifizés akkor jó, ha tevékeny
ségnek is hálás, erő l tetni azt, ami nem megy, vagy inkább, amire nincsen meg a l ehetőség, felesleges. Ha 
kiadja, összehozzuk, - meglátjuk. 

Csapatunk folyamatosan átalaku lóban van, vannak, akik elköszöntek tólünk és olyanok is, akik újan csat
lakoznak hozzánk. A távozóknak itt szerelném megköszönni az eddigi munkáját. Mi pedig Igyekszünk to
vábbra is követni a hagyományokat, ebben a szellemben haladunk tovább az újsággal. 

Apropó újság. Sokan kérdezik, - igen, van nyomtatott és itt lehet megrendelni: 
h ttp:/ /h i fi mag az in .n et / kapcsolat 

Kívánok mindenkinek jó egészséget, mert ez most a legfontosabb. 
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Tipikusan negyedik dimenziós témát feszegetek, 
amikor újra lehetőség van a lerágott csontot még 
tovább farigcsálni. A tesztekról volna ismét szó, 
mégpedig arról a részéről, hogy miért is halljuk 
olyannak a berendezéseket amilyennek. Az 
eszközöket többféleképpen lehet bemutatni és ezek 
közül érdemes két nézőpontot fölvetni. Az egyik 
az illesztett rendszerben történő meghallgatása, 
amikor is a jelátvitel a lehető legjobb. Ilyenkor 
kiderül mennyire együttműködő a rendszer többi 
elemével és az is előre borítékolható általában, 
hogy nem fog rosszul teljesíteni. Ez alapján 
tehát aján lható lenne, csak annyi a bibi, hogy 
senkitől nem várható el, hogy hasonlóan il lessze 
és használja. Mivel így ez kevés a széleskörű és 
teljes értékű vizsgálathoz, ezért érdemes puri tán, 
vagy puritánabb környezetben is meghallgatni. 
Ez nem feltétlenü l jelenti azt, mondjuk a hangfa l 
esetében, hogy e lőkaparjuk hozzá a szekrényból 
a gyűjtó i Goldstar hifitornyot. Mivel érdemes 
árkategóriájában illeszteni, - hiszen leginkább 
arra lehet számítani, hogy a legtöbben így fogják 
használni, - ezért általában az összeköttetések, 
a rezgéscsillapítás, vagy az akusztika terén 
változtatunk. Ugye elsősorban ezek azok a 
tényezők, amelyek nem konstansak, tekintettel 
arra, hogy mindenkinek eltérőek a lehetóségei, 
például mert más a hite, vagy mást tart fontosnak. 
A készülék reagálásából pedig a megfelelő 
következtetéseket lehetlevonni és ezt az ajánlásnál 
kiemelni, mire számítson az, aki hazaviszi. 
Vannak, melyek érzékenyebbek a kü lönbségekre 
és vanr1ak olyanok is, amelyek kevésbé, de ez 
a ritkább eset. Álta lában jól nyomon követhető 
minden apró változás, még akár a melegedést is 

idevéve, de az összeköttetések, az akusztika, vagy 
a rezgéscsillapítás területén kifejezetlen, mert ezek 
a nagyobb különbségeket okozó tényezők közé 
tartoznak. 

Néhány mondatban szót ejtenék arról, miért 
lehet ez, de távolról közelitek rá, méghozzá egy 
ma már meghökkentőnek számító mondattal 
kezdem: valójában egyáltalán nem lenne szükség 
spéci kábelekre! (Tudom, sokan eredendően 
így gondolják, de manapság nagyon terjed 
az összeköttetések fontosságába vetett hit, 
mert egyre többen hallják, vagy hallani vélnek 
változást kábelcserénél.) De had magyarázzam 
meg miért nem, vagy inkább mikor nem. 
Vannak, akik a rég i értékekre szavaznak, 
azokra az eszközökre melyek a hif i hajnalát 
képviselik, -a hatvanas-hetvenes éveket. ők 
nem is hajlandóak modernebb eszközökön zenét 
hallgatni, vallják az az igazi 1 Felépítésükben meg 
vannak a koru kra je llemző tulajdonsága ik, (nem 
a tulajdonosoknak, a gépeknek), - általában 
nem túl bonyolultak, egyszerűnek nevezhető a 
szerkezetük. Stabil múszaki alapokról építkeznek 
fel, úgy, mint a vaskos ház, vagy a komoly 
tápellátás, a túlméretezett kondik akár és, ha 
az erősítés csöves, az még egy plusz pontot 
jelent a hallgathatóságában. Ezek közül a 
mai napig sok üzemel viszonylag komolyabb 
felújítás nélkül is és mindez visszavezethető arra, 
hogy a tervezésüknél megfogalmazott elvek 
között jelen volt a túlméretezettség, illetve a 
tartósság. A hallgathatóság szempontjából fontos 
paramétereken így rendszerint alacsonyabb tud 
lenni a jelveszteség, úgy is fogalmazhatnék, hogy 
jobban bennük van, amit a zenehallgatásban 
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legtöbbször az élvezettel azonosítunk. Ezek többek 
között az ana lógosság, a nyugalom, a dinamika, 
a lendület és az az erő is akár, mely képes és úgy 
elválasztja a hangot a matériától, hogy ezáltal 
könnyebben leválik a rendszerről, a valóság-közeli 
élményt még jobban fokozva. Itt jegyezném 
meg zárójelben, hogy a valósághoz nyilván nem 
sok köze van, mégis az előadásmód alapján ez a 
legjobban kifejező állítás, hogy azt közelít i, - mert 
annyira természetesnek tűn i k . 

Ha innen vizsgálódunk látható, azaz ha llható, 
hogy egy stabil alapokon nyugvó hangot, mely 
például méretes papírmembrán fe lü l etrő l, vagy 
l ágyfe l függesztésű dóm magas sugárzóból 
érkezik nehéz tönkretenni olyan apróságokkal, 
mint egy állvány, vagy kábel. Ezért jó ezekhez a 
rendszerekhez valamilyen egyszerű, akár korhű 
összeköttetés is és a legtöbbször nem érezni azokat 
zavarának, vagy korlátozónak. Az más kérdés, 
milyen távlatokat mutathat meg egy magasabb 
rendű összeköttetés, vagy egy jobb akusztikus 
környezet. Talán többet, de nem feltétlenül 
tapasztalni ennek a többletnek a hiányát. 

összefoglalva talán az áll a legközelebb az 
igazsághoz, hogy a méretes tápokon keresztül 
lélegeztetett egyszerűnek nevezhető elektronikák 
olyan stabil hangképet képviselnek, melyekben 
aszóban forgó illesztések másodlagosnak 
tek i nthetők, mert a jó hang e lsősorban nem 
azokon múlik. Az akusztika is a legtöbbször 
egyszerű módosításokkal alka lmassá tehető a 
zenehallgatásra, ha egyá ltalán szükség van 
arra, hogy módosítva legyen. Sok rendszert 
hallottam már, mely ezt a filozófiát 
képviselte és általában é lvezhetőek voltak. 
Mondanom sem kell a legtöbbször LP, vagy 
szalagos magn ó állt a lánc elején ... 

Mi van korunk rendszereivel? Hát ez az, 
mi! Az a kategória, melyet manapság 
csúcsnak kiáltanak ki, átcsúszott egy olyan 
magas ársávba, ami miatt a legtöbbünk 
csak messzirő l vágyakozik rá. De ezek 
mellett már az elektronikák többségével 
kapcsolatban szintén fe ltéte lezhető, 

hogy együtt járnak valamilyen szin tű 

túlbonyol ítottsággal. Ha meg is van 
bennük a rendes táp, mert az már nem 
kapcso lóüzemű, akkor is sokszor társítanak 
hozzájuk nem kevés elektron ikát, amit 
elláthatnak energiáva l, - például az 
intenzív információközlés, vagy az okos 
szolgáltatások tudásalapú platformjai 
a lapvető követelmények. Ha ehhez 
hozzáveszem az egyre szélesebb körben 
népszerű digitál is forráskészülékeket, 
látható, hogy a nagyon tág spektrumot 
fe löle lő megjelenítés i készség együtt jár 

egy felfokozott érzékenységgel. Ezért a magas 
szinten kifejező modern rendszer pedig mindent 
ki fog mutatn i, a forrás tulajdonsága in keresztü l az 
illesztettségén át a körülményekig, mert, hát az a 
dolga. 

Számítan i fog, hogyan tápaljuk meg, mivel 
kötjük össze, mire rakjuk rá és mi lyen közegben 
hallgatjuk a rendszerünket, sajnos. Belátható, 
hogy ha már meg van vásárolva a technika, el 
lehet még kezdeni költeni a részletekre is és akár 
több pénzt könnyedén el lehet még locsolni, 
mint amibe maga a szett került. I nnentő l pedig 
nagyon is lényeges, hogy az elemzések mennyire 
mutatnak rá az eszközök ill eszthetőségére. 

Ráadásul manapság már a csöves technika szintén 
azt a trendet követi, hogy a megjelenítésében is 
minél ki teljesedettebb képességű legyen. Hiába 
hallgatható, ha az információ átadásának egyik 
fontos eleme a részletessége, ami a hangkép 
sokkal fe l tűnőbb része tud lenni most, mint 
hajdanán, amikor még jobban bele volt ágyazva 
egy un. "energiapaplanba", - amit akár egyfajta 
zeneiségnek is nevezhetek. Mivel egy jobb 
rendszernél ez eléggé meghatározó tudott lenni, 
ezért nem volt szükség a technikával kapcsolatban 
különösebben nagy variálásra a hallgathatósághoz, 
most meg addig kell variálni vele, mire az összes 
részelem azon az átviteli gazdagságon nem kezd 
el dolgozni, ahol az alacsony vesztesége miatt 
már nem érzéke lhető, hogy kihunyna a hangból az 
élvezeli érték, amik az érzelmek, a nyugalom, a 
térélmény, a dinamika vagy az energiák például. 
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A jelen tesztünk tárgya az Emi
nent állóhangfal pár és a DEQX 
digitális végfok. Előfoknak a Thu
le Aud io lA 1508-t használtuk. 
Sajnos a járványhelyzet miatt 
vaktesztelésre nem volt l ehető
ségünk, így az olvasóknak be kell 
érniük az én szubjektív vélemé
nyemmel. 

Kezdeném az Eminent LFT-88 
álló hangfal jó pár szabadalom
mal védett, szimmetrikus meg
hajtású, mágneses panelsugárzó 
ismertetésével. A hangsugárzót 
alulról egy dinamikus hangszóró, 
1 o kHz fölött pedig neodímium 
mágneses ribbon sugárzó támo
gatja. Talán a legfigyelemre
méltóbb paramétere az ár-érték 
aránya, mindössze 1.299 ezer Ft 
az ára, ez a high-end világában 
kimondottan kedvezőnek számít. 
Nincs szükség nagyfeszültségű 
elektronikára, mint a sztalikusok
nál, nem tartalmaz transzformá
tort a jel útjában, a torzításmen
tes átv itelt a szimmetrikus sík 
membrán biztosítja. A jó basszust 
pedig a kitűnő tranziens visel
kedésű mélysugárzó garantá lja 
alacsony váltási frekvenciával. 
Elektronikusan 80 Hz, akuszti
kusan 180 Hz-nél találhatók az 
alsó keresztezési frekvenciák. 
Itt ugye még a fül nem külö
nösebben érzékeny erre, és ez 
egy nagy előny! Leginkább úgy 
jellemezhetném ezt a hangfalat, 
hogy mindenevó. A rock zenétól 
a női énekhangon át a vonós
négyesekig minden műfaj jól áll 
neki. Egyesíti a kis dobozok pre
cíz térhatását, jó jelen létérzetét, 
az elektrosztatikusak torzítás
mentességét és a nagyméretű 
állódobazok testes basszusát. 

Teszteléskor egy nagyon meg
l epő jelenséget tapasztaltam. Az 
etalonunk a KEF 207 Reference, 
ahol két 25 cm-es mélysugárzó 
egy durván négyszer akkora do
bozban is kevesebb mélyet pro
dukált, mint az Eminent 20 cm-es 
mélysugárzóval ellátott zárt 
doboza,- a KEF-hez mérten teste
sebb, erőteljesebb basszus! ered
ményezett. Kénytelen voltam 
utánajárni ennek a meghökkentő 
jelenségnek, nem tudtam elkép-

zelni, hogy lehet egy ilyen kicsi 
doboznak ilyen jó mély átv itele. 
Kiderült, hogy az Em inent egy 
speciálisan hibrid rendszerhez 
fejlesztett hangszórót gyártott le 
házon belül és ezek a hangszórók 
kereskedelmi forgalomban nem 
is kaphatóak. Specifikációja és a 
mérések szerint 25 Hz-ig képes 
lemenni, a basszussugárzó ext-
ra nehéz membránnal készült 
/100 gr/ ez jelentősen javítja a 
tranziens jelátvitel t, ezt a nagy 

I 1 
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tömeget rendkívü l engedékeny állítanánk fe l. Az Eminent-et akár KEF-nek talán két előnye volt 
felfüggesztéssel kombiná lták egy teljesen rááll íthatjuk a fa lakra, az Eminent-tel szemben, picivel 
viszonylag k isméretű zárt doboz- bőven e legendő egy arasznyira nyíltabb, l evegősebb hangkép, 
ban, így nagyon gyors múködést elhúzni a hátsó faltól, mivel az talán jobb sztereó színpaddal, 
biztos ít az Eminent hibrid rend- esztergomi 44 m2-es szobában de ez természetesen csak egy 
szemek. Talán egyetlen hátránya, nem tudtam modellezn i a kis- ideális szobában van így, abban 
hogy 83,5 decibei1W/1m az ér- szobák hangulatát, de természe- a pillanatban, ahogy egy mezei 
zékenysége. Frekvencia átv itele tesen kipróbáltam a hosszú falra lakószobában végeznénk ezt az 
25 Hz-től 50 kHz- ig, fázispontos- teljesen rátolva. így természete- összehason lítást, biztos, hogy az 
sága a 100Hz és 31 kHz-es sáv- sen némileg szerényebb hangmi- Eminent kenterbevernéa KEF-et 
ban+- 20 fok. A magas hang- nőséget kaptam, mint az eredeti minden téren. A KEF-et volt aikal-
száró szint állítható O, -6 dB, -12 helyén, a hosszú fa lon 1 méterre mam még a régi lakásban, sokkal 
dB intervalluman belül. Névleges az oldalsó falaktól és 2 méterre a rosszabb körülmények között 
impedanciája 8 Ohm, a minimális hátsótól. A falak közelsége azért hallgatni, ott nem sikerü lt meg-
impedancia 7 Ohm. Figyelemre nem teszi teljesen tönkre a hang- szálaltatni egyébként azokat az 
méltó, hogy a szélessávú panel, zást, mivel a dipólsugárzók oldal- erényeit, amit itt már igen. Arról 
mely 813 cm2 felülettel rendelke- irányba gyakorlatilag nem sugá- nem is beszélve, hogy egy ilyen 
zik egy nagyon széles 80 Hz-től roznak, emiatt az oldalsó falakra 5 utas hangfalat nagyon kevés 
1 O kHz-ig terjedő sávo t fog át. Ez akár teljesen rá is lehet tolni. erős ítő visel el, tehát az előző 

pont az a sáv, amelyben a fül fo- További nagy e lőnye, hogy mivel példában ismertetett Sony-val 
kozottan érzékeny lenne az eset- 7 Ohm alá nem megy az impe- egyáltalán nem használható. Még 
leges keresztezési frekvenciákra. danciája, szinte minden 75W-nál a KRELL KAV 300-as, egyébként 
80 Hz és 1 O kHz körül történő nagyobb erős í tő vel nagyon jó jó hangú, 2x150 W-os erős ítő 

váltás gyakorlatilag alig hallható. hangot érhetünk el, mint ahogy sem nagyon tud mit kezdeni az 
Kis érzékenysége miatt min i- ezt a 35 éves Sony-va l is kipró- 5 utas keresztváltóvaL A teszt 
mum 75 W-os erősítő kell hozzá. báltam. De nézzük, inkább mit során a KEF-et biampli fikálva 
Ezt kipróbáltam egy Sony 500 tud egy átlagosnál jobb m inősé- hallgattuk a magas és közép tar-
ES kétszer 80 W-os nem éppen gú 8,4x5,35-ös 3,50 m belma- tományt a Krell-el hajtottuk, még 
drága, de kitűnő hangú erős ítő- g asságú lakószobában, ahol még a mélyeket a Thule szintén 2 x 150 
vel /piaci ára jelen leg kb 40000 4 nagyméretű Helmholtz rezo- W-os végfoka hajtotta meg. Míg 
ft/ meg lepően jó hangot sikerü lt nátor mentesít i a szobát a káros az Eminent-et egyedül a DEQX 
ezzel is kihozni a hangsugárzóbóL álló hullámoktól. A 2x 250W-os végfok hajtotta. A DEQX erős ítót 

A sajtója szerint egyáltalán nem DEQX végerős ítőve l igazi koncert ezért kizárólag az Eminent hang-
érzékeny a rossz akusztikájú szo- élményt adott, meghökkentően falakkal hasonlítottuk először a 
bákra, elviseli a falak közelségét, jó mély átvitellel. Etalonunkhoz, Krell-hez, majd a Thule-hoz. Itt 
és akár egy 3x4 méteres szo- a KEF 207-eshez képest hal lgat- 3 féle tesztet tudtunk kipróbálni. 
bában is jól szól. A mélysugárzó hatóbb, nyugodtabb hang, mely Előfoknak kizárólag a Thule al-
zártdobozos kialakítású, nincs akár órákon keresztü l hal lgatha- kalmas, mert csak neki van XLR 
reflexnyílása, amely elszínezné tó, semmi bántó színezettség, szabályozható e lőfok kimenete. 
a hangokat, ha a falakhoz közel torzítás nem volt ész le l hető. A Ugyan a Krell-ben is bontható az ---....... -------
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e lő-végfok, de csak RCA e lőfok 

kimenete van, így a DEQX-al opti
málisan nem köthető össze, ezért 
mind a három tesztben a Thu le 
e lőfokát használtuk. E lső körben 
a Thule-val mint integrált erős í 

tőve l hajtottuk az Eminent-eket, 
a második körben meg nem a 
saját végfokáva l, hanem a DEQX 
végerősítővel XLR-es kábelekkel 
összekötve. Természetesen be
jött a papírforma, a 100 W-ta l 
nagyobb teljesítményű dig itális 
végfokkal minden szempontból 
jobban szólt, tisztább, l evegő

sebb hangkép jellemezte a kü lön 
végfokos felállást, stabi labb basz
szust, nagyobb sztereo színpadot 
és jobb jelen létérzetet értünk el. 
Ezt a tesztet kipróbáltuk a KEF 
hangfalakkal is, ott egy picit ki
sebb volt az elő-végfok páros 
e lőnye, va lószínűleg azért, mert 
a KEF 91 decibel érzékenysé-
gű, szemben az Eminent 83,5 
decibe les érzékenységéveL Így 
a 100W-ta l nagyobb végfok 
teljesítmény nem jelentett ak
kora e l őnyt a KEF-nél, mint az 
Eminent-nél. Ugyanazokat az 
e lőnyö ket felsorolhatnám itt is, 
csak talán 20%-al kevesebb volt 
a nyereség, mint az Eminent ese
tében. Amit a digitális erősítőné l 

sága (20kHz-en) - O, -6dB, -12dB 

(Ö) Névleges impedancia -8 Ohm 

tapaszta ltam, szintén meglepő, 

hogy alig nagyobb, mint egy na
gyobb méretű dac, peh e lykönnyű 

a súlya, hiszen nincs szükség 
hatalmas tápegységekre, mint a 
hagyományos erős ítőkné l, emiatt 
szinte végtelen tartalékai vannak 
az erős ítőnek. Emlékeim szerint 
legalább 3-4 szeres áru high-end 
végfokokkal lehet egy súlycso
portba, de ilyen sajnos a teszt 
során nem állt rendelkezésünkre. 
Mindkét készü lékrő l elmondható, 
hogy egy igazi best buy vétel, a 
végfok új ára bruttó 649.000 ft. 
Ilyen színvonalú végtokot még 
használtan sem lehet kapni eny
nyiért. 

Eminent LFT-88 
műszaki adatok 

Kivitel -álló hangsugárzó 

Aján l ott erősítőte lj es ítmény: 
75-200W 

Terhelhetőség: (1ms)- 300W 

Érzékenység: 
(1W/1m, 2,83V) - 83,5dB 

Frekvenciaátvitel: 
(szobában, +/-4dB)- 25Hz- 50kHz 

Fázispontosság: 
(100Hz - 31kHz) - +/-20 fok 

Magas-hangszóró szint állítható-

Minimális impedancia- 7 Ohm 
75Hz-en 

Maximális hangnyomás 
1 méterrő l - 10 5 dB 

Mélysugárzó átmérője - 20cm 

Szélessávú panel felülete-
813cm2 

Keresztezési frekvenciák (6dB/ 
oktáv)- 180Hz, 10kHz 

Méretek 
(magasság x szélesség x mély
ség) - 152cm x 33cm x 45cm 

Szállítás i tömeg, pár- 79kg 

Rende lhető színek: 
fekete, tölgy, dió 

DEQX A250X2 műszaki adatok 

Bemeneti impedancia- 47 kOhm 

Erősítés- 25,5dB 

Bemeneli érzékenység: 
8 Ohm - 2,1V 

Torzítás- 0,0015% 

Csillapítási tényező min. 1 OOO 

Frekvencia átvitel: 
+0/-3 dB-10Hz - 50 kHz 

Jel/zaj viszony- 121 dB 

Minimális hangszóró 
impedancia -2 Ohm 

Max. kimenőteljes ítmény, 4/8 
Ohm - 200/250W 

Max teljesítményfelvétel - 650W 

Mohr Tamás 
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••• Ifi halloff méd iiYt!f? 

RAFFAI-audio 
Budapest - 06 70 841 0565 

www.raffai-audio.com 
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Core Audio - a hazai csúcstechnológia, 
- interjú Váradi Viktorral 

Mi alapján és miért a Core Au
diót választják? 

úgy látom, hogyha a mai audió 
világát megnézzük, a digitális 
források meg lehetősen a fó
kuszba kerültek. Itt gondolok a 
stream szolgá ltatásokra, strea
merekre, az audió PC-kre és úgy 
e gyá Ital án a streamerek, média
lejátszók térhódítására. Egy új 
nemzedéket érzek, amely kezd 
felépü lni, akiknek egyre inkább 
ebbe az irányba mozdul el a fel
használói igényük. Gyorsan sze
relnének információkhoz jutni, 
mégpedig a lehető legtöbbhöz. 
Nem elégednek meg azzal, hogy 
lenyomják a play gombot és 
megszálai a zene, - közben egy 
CD borítót kilapoznak, vagy egy 
vinyl lemeznek a hozzáadott 
brosúráját olvasgatják. Ott van 
példáu l a Roon, mint lejátszó 
felület e lőtte, közben meg tudja 
nézni az előadó teljes bibliog
ráfiáját, - szól a zene, hallgatja, 
emellett keresi már a következőt. 
Folyamatosan látjuk és tapasztal
juk a felhasználói szokások ilyen 
irányú átalakulását. Szóva l picit 
felgyorsult világot élünk ebből 

a szempontból. Ez rám is igaz, 
ezt magamon is észreveszem. A 
Core Audio ezen fel merü lő kér
désekre megpróbá l választ adni, 
a lehető legjobb tudása szerint, a 
tő le te lhető maximumot adva. A 
termékek amik e lérhetőek több 
féle árszegmenset képv iselnek. 
Ha valaki szeretne az audio PC-s 
vi lágbabeugrani és ugyanakkor 
konstans minőséget szeretne 
venn i, akkor mi itt Magyaror
szágon ezzel kapcsolatosan ki 
tudjuk szolgálni egyfajta be lépő 

sz in ttő l kezdve egészen a fe lső 

kategóriáig. Az ár nem feltétlenül 
egyezik meg azzal, mint ha be
sétálnánk egy számítástechnikai 
szaküzletbe és vennék egy pasz
szív házat, egy lineáris tápot (ez 
önmagában kihívás egy PC teljes 
kiszolgálásához jó minőségben), 

valahonnan szereznék bele egy 
tratót és összeraknám az alapla
pot a processzorral és ezeket ma
gamnak összeépíteném. Ennél 
ez egy magasabb szintet, több 
hozzáadott értéket takar. Ez ér
dekli az embereket és hajlandóak 
áldozni rá, - először is az idejük
ből, hogy eljönnek hozzánk és 
meghal lgatják. Időpontot egyez
tetnek, mert kíváncs iak, vajon mi 
lehet itt. Kíváncsiak arra, hogy 
miért szálhatnak ezek a készü lé
kek máshogy. 
A társa im mellett én vagyok ál
talában az, aki a demózásokat le 
szokta vezényelni és az azonnali 
benyomások e lsősorban engem 
találnak meg. Utána természe
tesen meg szaktam Karesszal 
(Gulács i Károly, vezető szoftver
fej lesztőnk) és Gabival (Depner 
Gábor, múszaki vezető, oszcil
látor tervezőnk) ezeket osztan i. 
A pozitív visszajelzések nyilván 
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mindig jól eső érzést okoznak, 
a negatív v isszaje lzésekbő l pe
dig megpróbá lunk erőt meríten i 
és visszaforgatni pozitív irányba. 
Például, ha valaki azt mondja, 
hogy tetszett neki néhány pa
raméter, amire kívánesi volt, 
ilyenek, mint, részletessége a 
hangnak, finom volt, lágy volt, 
ezt hosszan tudná hallgatni, -
rengeteg ilyen hifis kifejezés van, 
- ezek nyilván jó leső dolgok, de 
ugyanakkor mondjuk, - hozzáfűzi, 

hogy a középtartománytól egy 
kicsit többet várt volna. Lehet, 
hogy ez az ő saját preferenciái 
miatt volt így, máshoz van hozzá 
szokva, de e l képze lhető, hogy 
a setup volt úgy összeállítva. Mi 
ezen ilyenkor elgondolkodunk, 

hogy más beállítással kell-e de
mózni. Meg kell vizsgálnunk, 
hogy mivel tudjuk ezt a rendszer
ből jobban kihozni, vagy esetleg 
az elektronikánk va lamely kom
ponense szarul-e módosításra. 
Egy látogatás nálunk mind ig az
zal szakott kezdődni, hogy körbe
néznek a bemutatóteremben. 
Megnézik a )ecskefészket" 
hátul, a tápkábelek és egyéb 
dolgok sokaságát. Általában le
vesszük a pe-nek a tetejét, ha 
más eszköz v.an annak is. jól 
eső érzés, ha láthatják, mi van 
a "színfalak" mögött. Pozitív, 
hogy belenézhet az adott ter
mékbe, mert alapból nem tenné 
meg, pedig igazából kívánesi 
lenne rá. A bemutatóteremben 

szaktunk apró alkatrészeket is 
kitenni, például az új fejleszté
seinket Lehet kérdezni, hogy 
mért azt használjuk, mért ezt 
tettük bele, mért ebbe a fejlesz
tés i irányba megyünk el és erről 

szaktunk vá ltani a demók elején 
néhány mondatot azzal, aki tech
nikai beállítottságú. Ha hagy-
nak beszélni, akkor elég sokat 
szoktam, amennyiben érdeklődő 
a társaság, ha nem akkor bele
csapunk a zenehallgatásba, és 
megpróbálják az otthonról hozott 
hanghoz hasonlítani, - már, ha 
van ilyenjük. Nagyon ritka az, ha 
valaki úgy jön ide, hogy nincsen 
otthon semmilyen rendszere és 
csak úgy e lső felindulásból sze
retne valamit venni. Az elmúlt 
pár évben velem talán egyszer 
fordu lt ez csak e lő. Mi is kíváncsi
ak vagyunk, én is meg szaktam 
kérdezni, hogy ki mit hallgat ott
hon. Ez azért fontos, mert abból 
nagyon sok mindent megtudunk, 
hogy vajon mit kereshet. Meg 
szaktam kérdezni például, hogy 
melyik részével elégedett és 
melyik részével kevésbé, milyen 
iránybaszeretne elmozdulni Ofl

nan, ahol most van. Van, aki azt 
mondja, hogy az egészet le akar
ja cserélni és azt gondolja, hogy 
bőven szintet alkar lépni minden 
tekintetben, vagy van, aki azt: ő 

most egy PC-vel indítana, meg 
egy D/A konverterrel, vagy a 
már meg lévőkhöz csatlakozna és 
az erős ítőit, kábeleit, hangfa lait 
használná. Van, aki több kom
ponensben is gondolkodik, ez 
egyénenként változó. Mivel mi 
három termékcsaládot tervezünk 
kiépíteni, a be lépő kategóriát, a 
középső és egy fe lsőkategóriá s 
termékcsoportot, szándékosan 
nem mondok itt most hi-endet, 
vagy audiofilt, mert eléggé el 
vannak csépelve ezek a kifejezé
sek. Szegény gyártók is már oda 
menekülnek, hogy Ultra Hi-End, 
meg egyéb ehhez hasonló kifeje
zéseket kénytelenek használni .. . 
Ha lehet, mi nem nagyon szaktuk 
magunkat elvinni ebbő l a szem
pontból a málnásba, hogy most 
éppen melyik kategóriát hova 
soroljuk. Úgy gondoljuk, hogy a 



������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� �&���&

középső kategóriánk elég erős vá
lasztás lehet az audio piacon. 
Talán a belépő szintú kategóriánk is 
az és ezt azért az ára szintén defi
niálja valamilyen szinten. Az áraink 
úgy vannak meghatározva, hogy aki 
abban a szegmensben keres termé
ke!, úgy érezze, hogy többet kap, 
mint amit mástól kaphatna hangban 
ugyanezen ráfordítás esetén. A P24 
az új szériás kis szegmensünk tartal
maz egy forrás PC-t, egy digital/digi
tal és egy digital/analóg konvertert, 
külső több tápfeszültséget biztosító 
lineáris tápegységet, - ami egyéni
leg személyre szabható, egy USB
bővítő kártya családot (USB P24, P24 
OCXO és P20 OCXO). 
Ami újdonság a palettánkan a P24 
széria új tagjaként - és a világ au
dio iparát figyelembe véve is az, 
- amiért 5 évvel eze lőtt még meg
kövezték volna érte az embert, az 
egy audiofil switch. 1-2 éve még 
érdekesen nézett mindenki, aki 
meghallotta, beleértve a gyártókat 
is, nemhogy a hifis közösséget, ma 
pedig már legalább 1 O cégnek kint 
van a piacon valamilyen ide kapcso
lódó terméke. Kinek milyen szintet 
képvisel - árszintet és minóségi szin
tet értve ezalatt - mi is kihoztunk 
egy ilyen berendezést SWITCH-2 
néven és eddig azt kell mondjam 
meglehetősen pozitív a fogadtatása 
annak, aki meghallgatta már a rend
szerünkben. Ez tehát a P24 nevű kis 
szériánk. 
A középső REFERENCE széria gyakor-

latilag ugyanezen terméktípusokból 
áll (forrás PC, digita l-d igital konver
ter, digital-analog konverter, erős í tő), 
csak mindenhez egy kicsit többet 
teszünk hozzá, magasabb minőséget 
képvisel, pontosabb oszcillátor tech
nikát, táptechnikát alkalmazunk és 
nagyobb teljesítményű alkatrésze
ket. Szóval nagyon fontos, hogy a kis 
széria fejlesztésekor nem azt néztük 
a REFfRENCE széria adott termé-
kén mit és hogyan butilsunk le egy 
vásárlóbarátabb végfelhasználói ár 
érdekében, hanem ami ennél feljebb 
van az szofisztikáltabb, kifinomul
tabb technológiákat alkalmazva ad 
egyre többet. Ezt az irányt kiemel
ten fontosnak tartottam és ebben 
egyetértettünk, ami kor létrehoztuk a 
csapattal. 
A legnagyobb ULTIMATE széria egy 
része még tervaszta lon van, egy ré
sze már deszkamodell, ami általában 
fém és nem deszka. Alumínium la
pokon helyezkednek el kábelezve és 
mindenféle nyúlványokkal, áthidalá
sokkal és ragasztásokkal, satöbbivel, 
- de, hát ilyen egy fejlesztői példány. 
Remélhetőleg 2021 első felében 
kész leszünk a nagy rendszerrel is. 
Itt már megcélozunk valami olyat, 
ami jelenlegi ismereteink szerint a 
maximum, amit a hardverből ki tu
dunk hozni. Egy év múlva máshogy 
fogjuk ezt bizonyosan gondolni, de 
jelenleg ez az, amiról azt gondol
juk, hogy erre képesek vagyunk. 
Ebbe beletesszük minden tudásun
kat szaftveresen és hardveresen is. 

A piac majd bepozícioná lja, - ugye 
mindig a piac dönti el, hogy van e 
létjogosultsága a terméknek. 

Milyen fejlesztések vannak? 
Érdemes végignézni készüléken
ként szerintem. Mondjuk, elsőként 

nézzük a középső REFfRENCE szé
riát, ami egy audio PC-vel indul, a 
PC termékcsaládunk DAIDO névre 
hallgat. Ha megnézzük ezt az audio 
PC-l, van benne egy egyedi gyártású 
toraid transzformátor. önmagában 
erre nagyon sok gyártó képes, hogy 
ilyen tratót tegyen bele és fontos, 
hogy nálunk nem az számít, hogy a 
fogyasztói árat hogyan tudjuk a pad
lóra lenyomni, hanem inkább az al
katrészeket nézzük meg, -az alkat
rész minóséget. Rezgéscsillapított a 
trafó, úgy van egyedileg tekercse lve, 
ahogy mi kérjük, a vasmag is ennek 
megfelelóen egyedileg van készítve 
hozzá, tehát már a PC tápellátás ré
szénél a vannak egyedi tervezések. 
A lineáris tápegységünk 8 körös ana
lóg tápegység, - ez a PC -knél rendkí
vüli jelentőséggel bír és fontos, hogy 
ATX szabvány kompatibilis. Ezen 
felül van egy Master Clock technoló
giánk, ami a hardver tervezőinknek 
köszönhetően kijelenthető, a mai 
élvonalban van. Tehát szélnézve a 
piacon, ez egy referencia rendszer, 
bátran oda merjük tenni abban az ár 
szegmensben, ahol ez is ott van. Eh
hez párosul egy szaftver környezet, 
ami szintén különleges dolog, mert 
memóriából játszunk le (RAM Disk 
megoldáshoz hasonló technikával) 
és a saját szaftver keretrendszerű n
kön keresztü l hívjuk be a populárisan 
megvásárolható szaftver csomago
kat. Akár a Media Centert, vagy a jri
vert használja va la ki, akár a Roon -t, 
vagy az Audirvánát, ezt megteheti a 
gépünkkel. A szaftver keretrendszer 
behívja az alkalmazást, amit a fel
használó szeretne. Rá lehet szabni 
arra, hogy mit és hogyan szeretné 
használni. Ezt magának is kiválaszt
hatja, illetve megkérhet bennünket 
is, hogy szabjuk rá a kívánalmainak 
megfelelóen. 
Nem csak arról szól, hogy a leját
szandó zenefájlt beolvassuk a me
móriába, hanem az egész operációs 
rendszer memóriában fut, tehát ott, 
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helyben történik a lejátszás. Emiatt 
is van az, hogy 16 GB a minimá lis 
RAM mennyisége a REFERENCE szé
riának, - ez a fe lsőné l felmegy majd 
32 GB-ra, egyébként nem a RAM 
árak meg egyebek miatt, hanem ez 
az optimális, más teljesítményekre 
van itt szükség. 
Elkészü ltünk a saját márkás USB kár
tya csa ládunkkal, egy olcsóbb, egy 
referenc iaszin tű és egy nemzetközi 
szinten is igen magas szintet kép
v ise lő példányból fog állni a kínála
tunk. így összeál l egy olyan PC-a lapú 
komplex forrás rendszer, ami ön
magában is jó csomag lehet annak, 
aki ilyesmit keres. Ezután követke
zik a d~g ita l -d ig i ta l konverter, amit 
korábban USB/SPD IF konverternek 
hívtunk. Ez annyiban változott meg, 
hogy továbbra is képes a PC-bő l ér
kező USB jelet átfordítan i SPDIF-re. 
Tehát SPDIF-en, vagy AES/EBU-n 
fog továbbmenni a dac irányába a 
digitális információ. Kiegészítésként 
mára ebben a készü lékben is törté
nik egy órajel menedzsment, mert 
egy masterclock panel helyezkedik 
el benne. A Core Audio az utóbbi pár 
évben nagyon nagy lépéseket tett 
abba az irányba, hogy a tápellátás 
és az oszcillátor technológ ia terüle-

tén fej lesszen. Ezek a fejlesztések 
valamennyi termékünkön végigvo
nulnak. 
A KARUNA Reference névre hall
gató digita l-digital konverterünk, 
- ugye ez az USB/SPDIF konverte
rünk középső példánya, a fentieknek 
megfe le lően ellátja a masterclock 
szerepét is a konverter funkcián tú l. 
Ebben az oszcillátor modulban egy 
hurokba fogva vannak az oszcilláto
rok, amik kiszolgálják az USB/SPDIF 
átalakító modult, - készü léken belül. 
Emellett a KARUNA Reference képes 
kiterjeszteni készü léken kívülre is a 
PLL hurkot, így ebbe a hurokba a PC 
is bevonható, illetve a saját D/A kon
verterünk is . Ezért mondjuk, hogy 
masterclockként funkcionál ez a be
rendezés, mert referencia órajelre 
szinkronizálja mindhárom forrás
készü lékünket :önmagát, a PC-t és 
a DENPO Reference dac-ot . Tudjuk, 
hogy milyen jó, ha a katonák egy
szerre lépnek és nagyon pontosan. 
Itt a katonáink a PC, az USB/SPDIF 
átalakító és a D/ A konverter. Ezek 
önmagukban nagyon pontos oszcillá
torokkal vannak szerelve. Ami itt egy 
külön leges alkalmazás az az, hogy 
ezek az egyenként meg lehetősen 

pontosan l épő katonák egyszerre is 

induljanak el, és egyszerre is álljanak 
le. A fentiekbő l látható, hogy már 
a Reference sorozat is kínálja ezt a 
komoly órajel-managementet. 
A tápellátásról még azt fontos 
hozzátenni, hogy az audio PC táp
ellátásához hasonlóan már itt a 
digital-digita l és az ana lóg kon
verternél is használjuk az egyed i 
transzformátorokat, - az alacsony 
tápzajjal rende l kező lineáris tápjain
kaL Az alacsony tápzaj 15uV alatti 
zajt jelent működés közben. Ez egy 
nagyon fontos dolog, hogy az ember 
mikor és hogyan mér. A mi esetünk
ben terhelés melletti mérések zaj la
nak, ezért ezeket írjuk a termékeink 
paraméterei közé. 
A következő egység a Reference 
sorozatban a dac. Errő l annyit, hogy 
egészen a mai napig nagyon sok 
megkeresés érkezik hozzánk, hogy 
mikor fogja tudn i azt a bizonyos 
két 3 betűs mozaik szót, - az együk 
a DSD másik pedig az MQA. Nem 
tulajdonítottunk sem a DSD formá
tumnak, sem pedig az MQA-nak 
nagyobb je lentőséget, mert azt 
gondoltuk, hogy amit a Core Au
dio képvisel hangot, ezek nélkül is 
el tudjuk érn i. Azt vesszük észre, 
hogy eljött az a fordulópont, hogy 
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reagálnunk kel l a piaci igényekre 
és valósz ínű leg a köze ljövőben 

érkezn i fognak a DSD 256-512 
képes, i2S porttal szerelt termé
keink is. Muszáj lépnünk annak 
ellenére, hogy annyira nem pre
feráljuk ezt, de a vásárlóink fe lő l 

ezek konkrétan megfogalmazott 
elvárások, sokszor " dealbreaker" 
szempont Nem azért tesszük, 
mert úgy érezzük, hogy ez bár
milyen további javu lást hozna, 
hanem egyszerűen vevő igénye
ket elégítünk ki. Persze ez csak 
akkor, úgy és olyan formában 
fog megvalósu lni, ha az általunk 
most képviselt hangzásv ilág nem 
fog megváltozni az újdonságok
kal, ehhez ragaszkodunk. 
A termékeink között még találha
tó végfok is, DECHA néven, talán 
errő l esik a Core Audio kapcsán 
a legkevesebb szó. Előtokot nem 
használunk, így nekünk jelenleg 
nincsen előfokunk egyik termék
családunkban sem, mert a hang
erőszabá lyzást a dac-on keresztü l 
oldjuk meg, illetve ha úgy szük
séges, akkor szaftveresen is le
hetőség van rá. A felhasználóink 
ehhez már kezdenek hozzászok
ni, de most éppen egyeztetése
ket folytatunk arról, hogy vala
milyen e lőfokka l, analóg hang
erőszabá lyzó egységgel mégis 
e lő fogunk rukkolni. Teszteltünk 
már aktívat, passzívat, csövest és 
nem csövest, meglátjuk, hogy mi 
lesz majd a döntésünk. Ez általá
ban akkor jelentkezik kérdésként, 
amikor valaki egy PC-re épü lő au
dio rendszertszeretne vásároln i, 
de van egy cd játszója, amit sze
retne megtartani, vagy van egy 
kazettás deckje, amit szeretne a 
rendszerbe illeszteni. Szerelnék 
ezeknek a vásárlóknak is megol
dást nyújtani, de kizárólag akkor, 
ha képesek vagyunk az általunk 
kitűzött minőség i követelmények 
szerint jót kínálni. 

Milyen kiegészítőket javasolsz 
a rendszerhez? Gondolok itt a 
kábelekre vagy az állványra. 
A Core Audio bizonyos termékek 
disztribúcióját és forga lmazását 
is ellátja jelenleg. Ez furcsa do
log, hogy miért van így; vagy 
miért alaku lt így. Mi e lsősorban 

gyártók vagyunk, akkor miért 
forgalmazzuk más gyártók ter
mékeit is7- ez egy log ikus kér
dés. Az elején úgy gondoltuk 
ahhoz, hogy fej leszten i tudjunk, 
sokféle kábelt, hangsugárzót, 
erős ítót és más egyéb forrást is 
ki kell próbálnunk, amikkel ösz
sze tudjuk hasonlítani meg lévő 

készülékeinkeL Szempont, hogy 
a forrásunk, az erős ítőnk vagy 
éppen az az elektronika, amit 
tesztelünk az adott környezetben, 
hogyan viselked ik. Volt nálunk 
Avaion hangsugárzó titán dó
mos magassal, Marten kerámia 
driver-rendszerrel, vagy Vienna 
Acoustics a supertweeterrel. 
jelen leg Spendor és elektro
sztatikus hangsugárzó van ná
lunk, va lamint fontos állomás a 
fej lesztéseink támogatásában az 
YG gyártó Ha iley hangsugárzója. 
így tudjuk szimulálni a készü lé
keink számára a l ehető legtöbb 
rendszerkörnyezetet Nem felej
tettük el, hogy a bemutatóterem 
ahol most is vagyunk, egyben a 
fej lesztéseinknek is a lehallgató 
helyisége, szóval, ha va lamilyen 
új fejlesztésünk van, azt igyek
szünk minél több fajta, több típu
sú berendezéssel meghallgatn i 
amint az lehetséges.A kábele
zés részérő l az amerikai TARA 
Labs-nak vagyunk a regionál is 
disztribútorai, a hangsu~árzók 
tekintetében a Spendornak, Vien
na Acoustics-nak vagyunk többek 
között viszonteladója. A kábelek
nél Sil technek, Crystal Cablesnek, 
és az Entreq-nek vagyunk szintén 
viszonteladója. Fejhallgató erős í 

tőnek itt a STAX, csöves erős ítő

nek pedig a Primalunák. 

Egyik vásárlónk említette, hogy 
tetszik a rendszerünk, de vajon, 
hogy szól az Audio Note rendsze
rén elektroncsöves környezetben 
a mi forrásunk? Ezért gondolkod-

tunk el azon, hogy kellene ide 
elektroncsöves erősítőrendszer 
is, hogy azon is meg tudják hall
gatni. Akkor jöttek azok, akik 
fejhallgatóznak és ezért van az, 
hogy ta lálható ná lunk dinamikus 
és sztatikus fejhallgató erős í-

tő is. Nekem ez egyébként egy 
magánjelleg ű hobbim is, nagyon 
szeretem az elektroncsöves 
elektronikákat, szeretem a kazet
tás magnókat... 

Nem azért használunk jelen leg 
TARA Labs kábeleket, mert ezt 
forgalmazzuk, hanem mert meg
hal lgattuk, és úgy döntöttünk, 
hogy ezzel szerelnénk demózni. 
A rendszereinkhez TARA Labs 
kábeleit szaktunk ajánlan i, ezzel 
jól működik, de egyébként Sille
ehel és Entreq kábelezéssel is jól 
illeszthető a legtöbb rendszerbe. 
E lsősorban a réz kábelezés és az 
ezüst + valamilyen nemesfém 
ötvözetű kábelekkel találja meg 
az összhangot. 

Az állványok ... -ez egy külön 
misét megérne. LeheC hogy arról 
egyszer kü lön beszélgetünk még. 
2-3 éve indult el, szerettem volna 
a berendezéseimhez valamilyen 
állványt vásárolni, csinálni és a 
piacon elkezdtem keresgélni. Vet
tem ezt-azt, és nem tetszett az, 
amit hallottam. Úgy döntöttem, 
elkezdek ezzel fog lalkozn i, építek 
magamnak állványt, pontosan 
olyat, ahogy én azt jónak látom. 
Sok próbálkozás után, kialakult 
az, ami most WP Audio néven 
szerepel. Valójában semmilyen 
brand nem indult még el, nincsen 
még honlapja és nincsenek bro
súrák sem. Ha így nézzük megle
hetősen mostoha állapotban van 
még jelen leg ez a termékvonal. 
Az állványokat saját preferen
ciáim szerint fejlesztettem, aztán 
elkezdtük rádobá lni az elektroni
kákat, és működött Hatása volt 
az állványoknak, az elektroni
káinkkal úgymond "összeértek", 
és azért használjuk. Természete
sen voltak itt más márkájú állvá
nyok is, kifejezetten érdekelt a 
többi gyártó terméke és otthon is 
vannak más márkájúak. Ezekkel 
igyekszem a piacot folyamatosan 
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monitorozni és figyelni, mert én 
abban hiszek, hogy a konkuren
ciának építő leg kell, hogy hasson 
a tervezésre és ezt a szemléletet 
a Core Audio-ban is alkalmazzuk. 

Ha a konkurenciánál megjelenik 
valamilyen jó dolog, azt mi elis
merjük. Nem mondom azt, hogy 
konkurensünk, mert ők egy nagy 
cég, ilyen a Pink Faun, akik au
dio PC-kés perifériák gyártásával 
fog lalkoznak. Meghallgattuk az 
usb kártyájukat és én azt mon
dom, hogy a világ legjobb usb 
kártyája, amit eddig hallottam. Ez 
motiváló erejű rán k nézve, hogy 
legalább olyat szeretnénk csinál
ni, mint az, -vagy jobbat, ehhez 
minden adottságunk megvan. ők 
is a nagyon jó m inőségű oszcil
látor technológiával érik el azt, 
amit elérnek ... Az új oszcillátor
fej lesztéseinknek hála jó esé
lyünk van arra, hogy nemzetközi 
szinten kiváló terméket tegyünk 
le ezen a területen is az aszta l
ra, és egy jó árazással piacképes 
megoldást szolgáltassunk. 

Mi igaz abból, hogy az állvá
nyok rezgéscsillapító tömbö
sített anyaga a játszótereknél 
használtakhoz hasonló? 

Ebből az igaz, hogy szemre ha
sonlít. Van olyan alkotóeleme, 
amit a játszótéri esésvédő gumi
lapoknál is alkalmaznak, de van 
mellette sok más is, ami még 
benne van. Teljesen más a gyár
tástechnológiája, a nyomása. 
Adott keménységet és adott fizi
kai tulajdonságot kell elérni. Van 
egy kialakítása, ami szintén nem 
véletlen, ezzel is meglehetősen 

sok kísérletet végeztem, meg
l ehetősen sok prototípus hullott 
el az idők alatt. Tarta lmaz egyéb
ként gumiőr leményt is az állvány, 
de nem mindegy, hogy mi lyen 
gumi az a gumi! Én környezet
mérnök és vegyész végzettség
gel rendelkezem és a gumiipari 
keverékeknek az ismerete azért 
sokat segít ebben. A másik oldal 
a rezgésvédelem, ami nagyon 
fontos környezetvédelmi kérdés
kör és errő l azt gondolom, hogy 

tudtam egyesíten i ebben 
a fontos kérdésben az 
eddigi tapasztalatokat és 
ismereteket, amiket az 
életem során magamhoz 
gyűjtöttem a nálam oko
sabb és képzettebb taní
tóktói, illetve a szakiro
dalombóL A felhasznált 
keverékeknek nagyon 

fontos szerepe van a rezgésesülla
pítás területén. Ugyanakkor nem 
elég elcsatolni, hanem el is kell 
vezetn i bizonyos rezgéseket, hi
szen a készülékeknek egymásra 
is hatásuk van. Az állványok fej
lesztése nem állt meg, kancent
rálak arra, hogy további fej lesz
tésekkel még jobb produktumot 
tudjak előá ll ítani, mert hiszem 
azt, hogy bőven vannak még tar
talékok benne. 

Hol fejti ki a tudását, mi az 
előnye, miért érdemes ezt 
használni? 

Nagyon érzékeny, finom elektro
nikákkal dolgozunk forráskészü
lékeinknél, hiszen oszcillátorokról 
beszélünk. Ezek rezgőkvarcokat 
tartalmaznak és a szakirodalom
ban hozzáférhető, hogy a külön
böző rezgések a finom elektro
nikákat milyen mértékben befo
lyásolják (általában negatívan). 
Nagyon ritka az, amikor egy il yen 
készü léket rezgés ér, az pozit ív 
értelemben fog rá reagálni. Tehát 
amennyire lehet limitálni, elimi
nálni kell a rezgéseket a készü
lékek közvetlen környezetéből . 

Ennek érdekében berendeztem 
egy kis laboratóriumot, amibefl 
nagyon komoly rezgés analizátor 
rendszer van kiépítve, kü lönböző 

szeizmikus szenzorokkal. Itt sok 
tizedes jegy értékű elmozdulá
sokat lehet már detektá lni, akár 
hanghullám hatását is vizsgálni 
lehet. Gerjesztett rezgésbő l egy 
impakt hullám, vagy egy impakt 
ütés milyen elvá ltozásokat okoz, 
például a már említett forrás
készü lékekben található oszcillá
torban. Bizonyos G gyorsulásnál 
már kimutatható fáziszaL jitter 
torzulás is. Azokon az állványa
kan, amelyeknél ezekre figyeltek 
tervezéskor vélhetően jobban fog 
szólni a rendszerünk, mert ilyen 
zavarok nem keletkeznek benfle. 
Sokan haj lamosak vagyunk az 
ál lványok szerepe felett elsiklani, 
pedig ahogy egyre több érzékeny 
digitális eszközt használunk a je
l entőségük úgy nő folyamatosan. 
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- Raffai László bemutatkozó 
Megkértem Raffai Lászlót a 
SYZVGY dobozok tervezőjét mu
tassa be a termékét és avasson 
be honnan fakad az elkötele
zettsége a hangfalépítés iránt: 

A zene, általánosságban a mű

vészet, valamint az alkotás 
iránti vonzódásom egyrészt fel
menőimre, másrészt ta lán ne
velétetésemre vezethető vissza. 
Édesanyám zongorázott, majd 
d ivattervező és je lmezkészítő 

lett. Nagymamám hegedü lt, 
nagyapám többek között operett 
énekes és gitárművész volt, míg 
másik nagyapám ezermester. 
Dédszüleim között akadt nemegy 
festő, valamint rajzművész is. 

Kis koromban állandóan szólt ott
hon a rádió, ami akkoriban még 
széles zenei ská lát ölelt fel, illet
ve egyházi zenét is hallgattunk 
ünnepek alka lmával, így hamar 
elvarázsoltszinte minden akuszti
kus hangszer hangja. 

Nem kellett sok i dőnek eltelnie, 
hogy magam is keressem a ze
nélés lehetőségéL xilofonon, 
zongorán, furu lyán tanultam meg 
néhány egyszerű dallamot. Ké
sőbb az elektromos gitár iránt 
lángolt fel a rajongásom, de 
ténylegesen végül jazz-doboini 
tanultam néhány év ig. Már ak
kor éreztem, hogy nem érném 
be ennyivel. Add igra már szinte 
minden hangszerért lelkesedtem: 
orgona, hárfa, fagott, klarinét, 
harsona, vadászkürt, szaxofon, 
nagybőgő, cselló, brácsa, hegedű, 
zongora, cimbalom, üstdob, cin
tányérok és még sorolhatnám. 

Mindezzel párhuzamosan álta
lános iskolás koromtól kezdve 
megmagyarázhatatlanul és szó 
szerint szenvedélyesen csodálom 
a hang falakat. Mai fejjel úgy gon
dolom, ez azért alaku lt így, mert 
egy jó hangdoboz bármilyen ál-

ta larn kedvelt hangszer hangján 
meg tud szólalni! 

így hát az én hangszerem a 
hangfal lett én pedig ezálta l 
hangszerkészí tő. 

Hivatá som ról: 

Az 1990-es, 2000-es években a 
csekély menny iségű nyomtatott 
szakiroda iomból igyekeztem az 
alapvető tudást elsajátítani. Alá
zattal vettem 'szentírásnak' az 
ott olvasott, megrendíthetetlen
nek tűnő, a lapvető kinyi latkozta-

tásokat Kezdeti hangdoboz.;~imat 

is ezek alapján készítettem el. 
Nagy megdöbbenésemre nem 
hoztak az olvasott megoldások 
számomra kie lég ítő eredményt. 
Egy idő után kénytelen voltam 
venni a bátorságot magamnak, 
hogy feltételesen kezeljem az 
eddig olvasott alapelveket. 

Az elmúlt év(tized)ek során igye
keztem a kü lönbőző konstrukciós 
elveket saját magam is sziszte
matikusan vég igpróbáln i. Tudato
san felépített kísérletsorozatban 
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első kézból kellett megtapasztal
nom az egyes 'fogások' előnyeit 
és kihívást jelentő hátrányait, 
hogy tisztábban láthassak. 

Fel kellett fedezzem a több utas 
megoldások összetett hangváltó 
áramkörének problémáit és a 
bennük rejlő lehetőséget a lineá
ris megszólalás felé vezető úton. 
Egyetlen szélessávú hangszóró 
alkalmazásával felfedezhettem 
azok megbabonázó hangzás
világát és az ezzel felmerü lő 

frekvenciamenet problémákat, 
valamint a mélytartományban 
felmerülő kihívásokat. 

Izga lmas kalandokban voll ré
szem a Transmission Line megol
dásokkal és örökre beleszerettem 
a nyílt (DiPole l Open-Baffle) 
hangfalak megszólalásába. 

Ahogy haladtam előre a kísérle
tezéssel, úgy rajzolódott egyre 
inkább ki elóttem a felismerés, 
hogy önmagában nincs ideális 
alkatrész, vagy megoldás. Mi-
nél kevesebb alkatrésszel, minél 
egyszerűbb elvek alkalmazásával 
lehet csak közel kerülni a vágyott 
megszólaláshoz. ötvözni kell 
azon előnyös konstrukciós elve
ket, melyek a szükségszerűen 
létező hátrányos tulajdonságaik 
szerenesés találkozása révén 
még tovább erősítik egymás elő
nyeit 

Idealista-romantikus mérnök va
gyok, aki örömét leli a folyama
tos fej lődésben, annak minden 
egyes stációjában. 

Hangdoboz alkotása közben 
fülemben cseng a trombiták, 
harsonák, kürtök gazdag meg-

szólalása, a nagydob mindent 
elsöprő dinamikája, a nagybőgő 
aggastyán bölcsessége, a cselló 
fájdalma, a rajongott cimbalom 
mögül kikacsintó cigánymuzsikus 
virtuozitása, a hegedű prímás 
rendíthetetlen magabiztossága, a 
szaxofon vagy éppen hárfa ro
mantikája, a jazz magávalragadó 
lüktetése, a blues rutinja, az or
gona örök igazsága, a triangulum 
bátorsága. 

Egy kis kitérő 

Felmenőim között szép szám-
mal akadtak erős műszaki be
áll ítottságúak is. Szenvedélyesen 
rajongak a sebességért. Hamar 
azon kaptam magmat, hogy ver
senyautókat "reszelek", malor
kerékpárok futóművét hangolom, 
vagy éppen a biciklimet építem 
át, hogy egyre gyorsabb-és-gyor
sabb legyek. Mindezek az idő
töltések megmutatták számomra, 
hogy bár lehet eszméletlenül 
robbanékony egy jármű, valódi 
eredményt kizárólag a sok-sok 
fontos műszaki paraméter ki
egyen l í tett harmóniájával lehet 
elérni! 

Ugyanez a filozófia lebeg a sze
münk előtt hangsugárzóink fej
lesztése során is. 

A SYZVGY hangdobozról: 

A SYZYGY hangsugárzó megal
kotásakor megragadóan őszinte, 
zenei műfajtól függetlenül valós, 
nagydobozokra jellemző meg
szólalást tűztünk ki célul mag
valósítani a szokásosnál kisebb 
méretben. 
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A t ipikus hangdobazok belsejé
ben fel lépő visszhang és állóhu l
lám problémával nem kívántunk 
megküzdeni, inkább kikerültük 
azt egy sajátos formájú, speciális 
belső kialakítású kabinetteL Ezzel 
a megoldással lekerült a csillapí
tóanyag az alkatrészlistáróL 

Rajongunk a hangváltó nélküli, 
egyutas megoldások fázispon
tosságáért, tranziens átviteléért, 

továbbá a többutas megoldások 
impozáns frekvenciamenetéért 
és dinamikájáért. 

Hozzávető legesen 1 O évig tartó 
tudatos kísérletezés eredménye
képpen jutottunk el az alkalma
zott hibrid fél omni-direkeionális 
2-utas megoldáshoz és az alkal
mazott sajátos hangváltó áram
körhöz, melynek köszönhetően 
a keresztezési frekvencia tarto
mányban minimális i dőzítésbe li 

kü lönbséggel szólal meg együtt a 
mélyközép és magas hangszóró, 
ugyanakkor a keresztezési tar
tomány széleinél rendkívül me
redek váltás valósul meg. Nem 
is beszélve a rendkívül lineáris 
impedancia menetrő l' 

A nyíl t hangfa lakra jellemző, 

magávalragadó megszólalást 
csekély dobozfal vastagságga l 
és a csillaptó anyag már említett 
teljes mellőzésével értük el. Egy 
hangdoboz minőség i mélyátvite 
korántsem merü l ki pusztán az 
alsó határfrekvencia számszerűsí

tett értékében. Nagybőgő, cselló 
vagy tuba játéka igazán akkor 
válik élvezetessé visszahallgatás
kor, ha a mélytartomány fe lsőbb 

oktávjai is megfele lően reprezen
tálva vannak! Ennek megfe lelően 

kitüntetett f igyelmet szenteltünk 

a hangsúlyos mély hangok precí
zen artiku lált, feszes megjelení
tésének is. Az eredmény minden 
tekintetben túlmutat a SYZYGY 
fizikai méretein. 

A névválasztás: 

SYZYGY kifejezés jelentése a 
Görög mitológ iában: Az örökké
valóságnak egy aktív és passzív, 
egy férfi és egy női isteni részből 

álló egysége, míg az Asztroló
giában: Nap és Hold speciális 
együttállása. 

Tökéletesen kifejezi a mélyközép 
és magas hangszórók speciális 
fizikai és akusztikai illesztését: 
Csak együtt lehetnek teljesek, 
egymást kiegészítve együtt érik 
el a tökéletességet. 
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BEMUTATJUK 
Amikor a farok 
csóválja, -
- előszó a Raffai Audio -
Bantam szélessávúhoz 

Egyik nap a következő levelet 
kaptam a RAFFAI Hangsugárzó 
Manufaktúrától: 

,_Szia, Ádám! 
Csak gondoltam szálak, hogy el
készült az új szere/em projektünk 
nullszériájának első kész párja. 
Ez a hangsugárzó egyetlen 3"
os, üvegszálas, szélessávú hang
száróra épül, szintén csillapító
anyag nélküli, visszhangelnyelő 
belső kialakítással. 
Alapvetően ez egy Transmission
Line konstrukció labirintusszerúen 
belepréselve egy kívülről hagyo
mányos kinézetú dobozformába. 
Mi ugyanakkor nagymértékben 
újragondoltuk és tovább fejlesz
tettük ezt a mély átvitelt támo
gató megoldást: saját megoldá
sokkal fúszereztük meg, hogy 
valóban kiegyenlített és feszes 
mélyátvitelt biztosítson! 
Még a bejárarási szakaszban van, 
de izgalmasnak tűnik a dolog. 
Átvitele meglehetősen lineáris; 
frekvencia tartománya 40Hz-tól 
20kHz-ig tart. Egyébként 4 ohm
os és 7 5 W-ot bír el. Méretei: 
19cm x 21cm x 26cm 
Ha gondolod, ezt is kipróbálhat
nánk desszert gyanánt. Állvá
nyom egyelőre nincs hozzá, de 
azért viszek valamit erre a célra. 
Üdv: 
Raffai Laci" 

Szó szót követett és összehoztuk 
a találkozói, rendhagyó módon 
nálam. Ez valahol előny, mert a 
zenehallgató szoba 10,5 nm, így 
mérete passzol a hangfalak telje
sítőképességéhez és egyben hát
rány is, mert ellérni nem egysze
rű. Mi még beü lünk a rendszer 

elé, na de drótozni, vagy szaba
don konfigurálni az eszközöket 
már nem könnyű. Ebben a szel
lemben pakoltam rá aszoba kö
zepén tárolt kazettás dobozaimra 
a forráskészüléket, - renitens 
módon, tetején az erős ítőve l, ez 
lesz most ideiglenesen a meg
hajtásunk. Direkt így akartam, 
kívánesi voltam arra, megmutat
ja-e a hangfal a puritán körülmé
nyeket és nem titkolt szándékom 
volt a két komponenst később a 
hifi állványokon is kipróbálni. A 
két beállítás különbsége, hogy a 
szeizmikus tartományt az állvá
nyok kiküszöbölik, így teljes nyu
galomban szólalhat meg segít
ségükkel a muzsika, ellentétben 
a szőnyegre pakolt dobozokkal, 
amik közvetítik. 
Annak rendje és módja szerint 
becsomagolva megérkeztek a 
hangfalak és külön az állványaik 
is. Meg is dicsértem milyen he
lyes kis állványok ezek, - dup-
la fém kerettel és furnérozott 
polcokkal alul-felül stabilan 
átlapolva. Laci hűtötte a lelkese
désemet azzal, hogy a valójában 
virágállványokat néztem hangfal 
állványnak, de nem vol t otthon 
más, így ezt hozta el jobb híján. 
Ilyen apróságtól nem riadunk 
meg, végül is ennél egy rendes 
állvány csak jobb lehet, így, ha 
ezzel jól szól az külön érdem, -
meglátjuk. Az összeköttetéseket 
a szokott tesztkábelek végezték, 
de jobb híján, mivel nem volt 

otthon belőle másik, a hangfal
kábelt előtte kinyertem a benti 
TV rendszerből, - legalább a csa
lád nem zajong addig sem. 
A hangfalak elhelyezésével sem 
volt nagy problémánk, mert ép
pen le tudtuk tenni egy talpalat
nyi helyre, a hangfalaim elé, de 
legalább beforgattuk őket. Nem 
volt ebben semmi áltudomá
nyosság, Laci beforgatta, ahogy 
jónak vélte, én meg elfogadtam 
a beállítását. Fázisokra lega lább 
ügyeltem az elektron ikák be
kötésénél és arra is, hogy az egy 
éve be sem kapcsolt erősítő me
legedjen egy kicsit a teszt előtt, -
legalább néhány órácska legyen 
benne mégis. 
Sejtettem, hogy nem lesz "fé
nyes" a hang az elején, de, ha 
helyesen akarom a dolgot meg
fogalmazni, azt írom, hogy na-
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gyon is az volt, csak akkor még 
nem így gondoltam. Ugyanis 
torzított és zavaros volt a tel-
jes hangsáv Felfedezni véltem a 
szeizmikus zajt, méghozzá igen 
intenzíven, de akkor ez még nem 
volt egészen tudatos, mármint 
ennek a mértéke. Erre gyors rea
gálással az elektronikák áttelepít
ve találták magukat az állványok
ra. A torzításnak és a zavarnak 
immár nyoma sincs, ki tágult a tér, 
dinamika, energiák szabadultak 
fel és e lőjött a felbontás is, ami 
pedig a legjobban tetszett, ki
bomlott a térbe a hang immár a 
hangfalaktól függetlenüL 
Nem volt más hátra elkezdtük 
kínozni a kicsikéket különféle 
stílusú zenékkel. Gyorsan kiderült, 
hogy elsősorban az akusztikus 
produkciókat kedvelik, l ehetőleg 

kevés hangszerrel és még ke
vesebb komplexitássaL ja, hogy 
még nincsenek bejáratva? A Pink 
Floyd Pulse koncertje kiábrándí
tának hatott a saját hangfalaim 
után. Együtt hagytuk Dave Bru
beck egyik felvételével, maga
sabb kivezérlésen, had járjanak 
és, mert kell a mozgás nekünk is, 
- a biciklizés mindkettőnk hobbija, 
mi is jártunk egy kicsit a közelben 
addig. 
Visszatérve már sokkal jobban 
kezelték az információt és ak
kor kezdett el derengeni, ami 
igazából fel sem tűnt, - addig a 
hibákat kerestem, viszont a most 
e lőkerült erények háttérbe sza
rították azokat, mi több teljesen 
el is halványították. Előttem két 
kis doboz, de ez még hagyján, 

fedélzetükön egy-egy nagyság
rend ileg ?cm átmérőjű szélessávú 
hangszóróvaL (Ennek a hétnek a 
perem is része l) Van mély, magas 
is és dinamika, szép a középtar
tomány, lineárisnak is tűn ik . Laci 
ebben megerősített, a szimu
lációk alapján 1OkHz-ig 1 dB-en 
belül marad a frekvencia átvitel, 
efölött pedig csak emelkedik a 
hangerej e. 
Érthető, hogyan lehetnek képe
sek a legapróbb finomságokat is 
megmutatni. A membránnak alig 
van tömege (2,8 gramm), hűen 
követi az impulzusokat. Talán a 
sz.tatikushoz. hasonlíthatóak a 
legjobban, annyira könnyed és 
gyors_ Ráadásul igen kifinomult 
is, - vehettük észre még egy óra 
múlva, félig az estébe fordulva 
már. Szereltem volna újra kipró
bálni, mi van ezzel a komlexitás 
kezelés hiányossággal és betet
tem a kínzó zenéket, köztük a 
Pink Floydot is. Sokkal jobb lett, 
de még mindig nem tökéletes, -
ezért egy dolgot kipróbáltam. A 
kábelek áteresztésük okán nem 
különösebben szűrik az informá
ciót sem a zene más paramé
tereit, mint az energiák, vagy a 
dinamika például. Emiatt a kis 
membránnak még nehéz dolga 
van végigkövetni egy gazdagon 
hangszerelt felvételt. fgy hát be
tettünk egy kisebb kategóriájú 
hangfalkábelt, melyet Laci kíván
csiságból magával hozott. Ugye 
megmondtam, hogy túl informa
tív a rendszer, - tört fel belő lem. 

A kábel oly mértékben szűrt, 

hogy ami a fe lvétel ből megma-

radt, azt a membrán már játszi 
könnyedséggel adta le. Csak már 
el voltunk kényeztetve, így errő l 

a v issza lépésről szó sem lehetett, 
visszakötöttünk tehát az eredeti 
felál lásra. 

összegzés 
Raffai László hangfa l tervező mér
nök már meg int kitalált va lamit, 
aminek így ebben a formában 
nem kéne működn i e, de az en
nek ellenére mégis azt teszi. 
Nem véletlen a doboz pontos 
mérete, vagy szerepe a rezgés
áradásban, a szerkezete, a hang
szóró elhelyezése és a reflexnyí
lás kialakítása. Laci addig mért és 
finomított, míg megkapta a kí
vánt és már elfogadható eredmé
nyeket számokban és hangzás
ban. Magánvéleményem és mivel 
ez nem egy teljes értékű teszt, 
hanem csak egy bejáratási sza
kaszban l évő új termék e lőzetes 

meghallgatása, ezért leírhatom: 
ekkora hangszórótól nehéz el
képzeln i, hogy a leképzése ezen 
a színvonalon valóban lehetséges 
lehet, - fő leg a mélytartomány 
meglepő. Ugyanakkor nagyon va
l ószínűnek tartom, hogy az igazi 
lételeme azért húsz négyzet
méteren belül lesz. Kifejezetten 
ideális lehet íróasztalra például, 
mert készülni fog be lőle aktívan 
hajtott stúd ió manitor változat 
is, -amihez nem kell rendszer, 
csak egy forráskészülék. De akár 
alátehetünk egy jól kanfigurá it 
audiofil szeltet is, alighanem ki 
fogja tudni szolgálni. A l egfőbb 
erénye, hogy a hangszóró rend
kívü l jól követ, alig van tehetet
lensége, így meglepően mélyen 
avat be a zenébe. Szélessávú, 
így a keresztváltó sem pofázik 
bele a hangba, mert, hogy nincs! 
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Ráadásu l úgy néz ki, nem lehet 
különösebben belekötni abban a 
tekintetben sem, hogy a produk
ciója bármilyen szinten hiányos 
lenne, gondolok itt a dinamikára, 
sávszé lek re, vagy a felbontásra 
stb ... - már kategóriájához ké
pest. Komplex felvételeknél 

érezn i még, hogy kicsit sok neki 
az információ, de ahogy járódik 
úgy javul és nagy esélyt látok rá, 
hogy, ha belekerü l a kellő meny
ny iségű üzemóra, ez már nem 
lehet probléma. Ennek igazolása 
lesz a teszt feladata, ahol komo
lyabban górcső alá vesszük. 

Műszaki részletek 
4 ohm, 85dB/1W, 15W 
Frekvencia átvitel 
30Hz-20kHz 
Hangszóró 3" -os üvegszálas szé
lessávú. 

raffai-aud io.com 
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KR Audio Electronics 

A cég 1992-ben kezdett e lektroncsövek gyártásába Prágában, 
az akkori Tesla gyárban. ARicardo Kron á lta l tervezett, és Marek 
Gen ce v főmérnök által továbbfejlesztett T161 O t ípusú kettos trióda 
ma a világ legnagyobb audio célra készített t riódája. 
Elektroncsöveik é lettartama átlagosan fe lével, kétharmadával 
hosszabb, mint más t ípusoké. 

lmpressivia Kereskedelmi és Szaigáitató Kft. 
1067 Budapest, Csengery utca 62/a. 3. em. 16. 
543 5 Martfu, Jókai út 24. 
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0 l-lAN .rzervi z 

D-T AC 
Kondenzátorbemutatásnak készült 
- ki.s gondolkodás a OlY-tól az elis
mert gyártási g a hangfalak terüllén 
- hangfalépítés - Clarily Cap D-lac 

Clarity Cap, Dtac - semleges - szere
tettel ajánlom mindenkinek! - ez a 
lényeg. Persze, ha csak ennyit írnék, 
bizony ez rövid cikk lenne. 

A "semleges" je lző nem mindig je
lent jót, ez esetben viszont nagyon 

is. Akik foglalkoznak hifi installá
cióval, bizony sokat gondolkodnak a 
kérdésen, hogyan lehet a legtermé
szetesebb, a legszínezetlenebb han
gokat kapniuk láncukbóL Azaz, hogy 
az eszközeiken, minél kevesebb szí
nezéssel és módosítással menjen ke
resztül egy zenei felvétel. 

Ez persze igen sok mindentő l függ, 
a fe lvételektől kezdve, a láncunkon 
keresztül a fülünkig, amibő l min-

denki egyedi darabokkal rendelkezik 
(ugye, még a pár fülünk sem telje
sen egyforma). Továbbá, kérdés, ki 
hogyan szocializálódott a hifizésben, 
és milyen vágya, elképzelése van az 
áhított megszólalásról. Innen pedig 
igen sok irányba el lehetne indítani a 
beszélgetést, de most közelilsünk rá 
a hangsugárzókra és be lső világukra. 

Talán élesen, egy huszárvágással ka
nyarodtam rá erre a témára, de sokan 
nem is gondolnák, hogy pl. a be lső 

kábelezése egy hangfalnak, ugyan
olyan meghatározó, mint a kü lső, ami 
ugye látványosabb, és gyakrabban 
szoktuk cserélni a remélt változás 
érdekében .... húúú, de macerás - ha 
szétszedem, már nem az eredeti, és 
ha esetleg valamit megsértek, elron
tok benne? Vagy: ez így a gyári, és 
ennek így kell jól megszólalnia, mert 
ez így lett tervezve. Ehhez nem is 
szabad hozzányúlni. .. - no, ezek és 
barátai a válaszok, amiket szoktam 
kapni az egyik tábortól a lelkes, át
alakítói hozzáállásomra. De vannak 
azért még vállalkozó kedvű hifisek, 
akik nem áta lkednak belenyúlni ki
sebb értékű, de akár többmilliós 
hangfa lak, i ll . elektron i ká k belsejé
be is, ha meg vannak róla győződve, 
hogy még jobb eredményt képesek 
kicsiholni a komponenseikbő l . 

A következő tábor pedig már az ön
álló gyártóké, akik valamikor ugyan
ilyen lelkes átalakítók, fejleszták vol
tak, csak végig is vitték az elképzelé
seiket a publikáció és az elismertség 
szintjére ... 

Nos, én még persze nem járok itt, 
csak a lelkes amatőrök táborában 
lépkedern a szintek között. Remé
lek, hogy egyre feljebb, de azért az 
elmúlt évek tapasztalatai és külsó 
visszajelzések alapján úgy gondo
lom, igen. Ha elbizonytalanodom, 
hogy vajon jó e még, vagy egyá ltalán 
jó volt e valaha a fülem a hif izéshez, 
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egy kics it talán gondolhatok arra, 
hogy van miért hálát adni, hiszen 
ennek a magazinnak is része(se) 
lehetek. Meg persze hozzá tudom 
hallgatn i a referencialánca inkhoz 
is, ha valami készül. No, ezeken 
felbuzdulva írok le néhány dolgot 
a tapasztalataimból. 

Egy ideje, amint már megfogal
maztam az álta lunk használt réz 
és arany, referenciának tartott ká
belekrő l szóló cikkben, már eze
ket az összekötő eszközöket hasz
nálom. Az erősítő( i)m belsejében 
is, de a hangfalaim egy részében 
is. Ez adottság és l ehetőség, nem 
is felvágásból említem most, ha
nem azért, mert ezzel is hangsú
lyozn i szeretném a homogenitás 
fontosságát. Ha tehetjük, és már 
elértünk egy igen jó szintet a ká
belezettségünkben, törekedjünk 
rá, hogy az órától a hangfalig, 
vagy annak belsejéig is, ugyan
abból az anyagból álljon az ösz
szeköttetésünk. Ez segít a helyes 
ítélkezésben is, amikor a kompo
nenseket cserélgetjük a hi fiben, 

de - újra a témánkra közelítve - ez 
esetben ugye abban is, hogy pl. 
hangfal modif ikációná l, vagy épí
tésnél még jobb eredményt ér
hessünk el. 

Van úgy, hogy egy-egy meglé
vő hangfalnál a belső kábelcsere 
is varázslatos több letm inőséget 

eredményez, de menjünk még 
tovább, a hangváltó alkatrészei
nek és beá llító funkciójának kér
déséhez. Aki még ezen is haj
landó gondollkodni, bátor ember! 
Ezt ugyanis, már tényleg a gyár 
tervezte, nem csak félig tudatos, 
vagy pusztán üzleti kapcsolaton 
alapuló választás okozta, mint sok 
esetben a be l ső kábeleknéL 

Az egyik l ehetőségün k ezek után, 
hogy alaposan megvizsgálva a 
meg lévő hangváltó alkatrészei
nek értékeit, megpróbáljuk jobb 
minőségű, azonos paraméterek
kel rendelkezőkre cserélni őket. 

A másik az, ha vagy teljesen a 
nu lláról építünk egy dobozt, és 
muszáj terveznünk; vagy a már 
meg lévő hangváltót tervezzük át 
kicsit, vagy nagyon. 

Én inkább a nulláról szeretek épí
teni hangfalat, azaz elektro-me
chanikus hangreprodukáló esz
közt. Minden hangfalnál, amit 
készítettem a célom, mint min
denkinek, az volt, hogy kompro
misszum nélkü l sikerü ljön minden 
kompromisszumot megtalálnom. 
Viccet félretéve, nagyobb mére
tű, kétutas monitor jellegű sugár
zókka l fog lalkozom. Ezt a formát 
találtam a legkomplexebbnek 
a kompakt megoldások között. 
Ebbe most nem megyek jobban 
bele. 

Hangszórókészletet, olyat igyek
szem vá lasztani, amiben a mély
sugárzó nem nagyobb 18 cm-nél, 
mert akkor még elég gyors, de 
nem testetienek a róla leszakadó 
hangok, magassugárzónak ped ig 
olyat, ami colos méretű és pi
cit lazább fe lfüggesztésű szövet 
dóm, l ehető leg kibőv ített kam
rás, hogy szabadon mozoghasson 
a l evegő, belső vákuum nélkül. A 
mélyközépnél a kosár átszellőzte

tettsége, és a membrán mögötti 
visszaverődés minél kisebb mér
téke persze szintén szempont 

Sok nyitott kérdést hagyva, a 
hangváltótervezéshez ugrok. Hat, 
vagy 12 dB-es vágássa l dolgo
zam általában. Megpróbálok ala
csonyabban vá ltani, mint néhány 
gyártó, de azért nem sok teszi 
(legtöbben 2500 Hz körülre, vagy 
még feljebb állítják a "névleges" 
keresztezési frekvenciát). A ma
gassugárzó gyorsasága miatt a 
térképzés minősége növelhető, 

ha nagyobb tartomány kezelése 
van rá bízva. Ehhez persze meg
fe lelő paraméterekkel kell ren
delkeznie. Megfigyelhető ez a 
tendencia az olasz hangfalak egy 
részénél, hogy csak egyet említ
sek, Sonus Faber Extrema, de ott 
vannak a Bösendorferek is. 

Így, 8 ohm viszonylagos ellen
ál lású hangsugárzóknál 10 mf és 
1 mH értékű kondenzátort és te
kereset használok. Legalábbis in
nen indulok ki. Aztán lehet eze
ket keresztben is használni, ha a 
hatból 12 db meredekséget sze
relnénk elérn i, és növeini is, meg 
kiegészíten i ellenállásokkal, vagy 
éppen több kü l önböző értékből, 
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különbözó struktúrában kirakni, 
függóen sok-sok mindentól. 

. .. így jutottam el a Clar i ty Cap 
termékeihez, a j antzenek, Mun
dorfok stb ... között. Adódott egy 
jó l ehetőség és hozzájutottam a 
D-Tac szériához, párban, pont az 
én hozzáállásomban, 10 mF ér
tékben. Sajnos, relatíve elég drá
ga a cucc, eredeti árán 50 ezer 
ft a pár, ilyen értékkel. Az ered
mény, viszont nem maradt el. 

Mint minden alkatrész esetében, 
ezeknél is meg kell határozni a 
bekötés irányát. Bipoláris kon
denzátor lévén, sokan lehet, hogy 
most kacagnak. Persze, mindkét 
irányban nagyjából ugyanazt a 
kapacitásértéket mérll etjük raj
ta, ezt még én is tudom. No, de 
amint minden matériánál, ennél is 
létezik részecskeszerkezet. A poli
propilén alapon lévő rézfóliának, 
tehát az összetett vezető réteg
nek van irányultsága, ugyanúgy, 
minl a kábeleknek. Ha bekötjük 
egyik és másik irányba egy hang
szóró elé és ügyesen fülelünk, 
bizony különbséget vehetünk ész
re, sokszor nem is kicsit, a kapott 
hangban. Hogy rövidre fogjam, 
az a bekötési iránya, amelyikben 
természetesebben és szabadab
ban szólal meg. Keményebb és 
szálkásabb a hang, illetve a tér
képzés t is szűkíti, ha helytelen az 
irány. Persze ezt a jelenséget nem 
szabad összekeverni azzal, amikor 
egy helyesen bekötött alkatrész, 
valamilyen más hibát jelenít, mu
tat meg, hoz át a hálózatból, vagy 
a kábelek hangjából. Tréfált már 
meg engem is, főleg az elején, 
egy-egy jobb kábel, hangfal, vagy 
erősítő, amikor egyrészt egyértel
mű javulást hallottam a hangzás-

D 

ban, másrészt, az eddig észlelt, 
vagy észre sem vett hibák feleró
södését, megjelenését is . 

Tehát, bármelyik komponens, -
ez esetben hangváltó alkatrész, 
- irányát szerelnénk meghatá
rozni, nagyon tiszta, áteresztő 

megszólalású, semleges "hangú" 
láncra van szükségünk. A semle
ges hangú kifejezés, persze hifis 
ellentmondás, - hiszen, ha egy 
láncnak nincs saját, belevitt, ön
hangja, akkor válik semlegessé. 
Tehát, ha semleges a hangvisz
szaadás szempontjából, nem szól 
bele, nem tesz houá, akkor nincs 
hangja - csak a zene marad. 

Ez a hangváltó alkatrész, pedig 
úgy viselkedik, ha a helyes irányá
ba van kötve, akár magassugárzó 
elé, e lső renden sorosan, akár 
mélysugárzó "elé", másodrenden 
párhuzamosan, mint ha ott sem 
lenne. Mint, ha azt az alkatrész!, 
egyszerűen kiszerelhetnénk, és 
nem is lenne rá szükségünk ' Én 
legalábbis így tapasztal tam és na
gyon örültem ennek az eredmény
nek! Még talán azt is elárulom 
hozzá, hogy Scan-Speak, -Seas, 
-Eton vonalon igyekeztem eddig 
dolgozni, mert ezeknek találtam 
a legtermészetesebbnek és leg-

zeneibbnek a hangvisszaadását, 
főleg a használt membránanya
gok mialt. (Ha valaki kötekedne, 
hogy ez nem elég komoly, akkor 
nézze meg a Scan-Speak cég il
luminátor szériájának fizikai fel
építését, vagy hallgasson meg pl. 
egy öreg Dynaco dobozt, komoly, 
modern elektronikával is akár. Ha 
nem is lökéletes az összeállítása, 
de az biztos, hogy a természetes
ség elve vezérli' De gondolhatunk 
akár a Bösendorferek hangszó
róira, vagy éppen az Avalonunkra, 
Wilsonunkra referenciaként.) 

Még annyit hozzá, hogy talán 
Magyarországon a "piros jan t
zen" a legelterjedtebb a hangfal
építők körében, mert az ár/érték 
arányban igencsak jó darab, de 
van egy édeskés színezete, amit 
hozzá tesz a hangképhez. Felette, 
az ezüst áll, az is színez, felfelé 
húzva egy kicsit, de nem annyira 
zavaró, ezután pedig az Alumen 
következik, aminek már alig van 
önhangja. Ami van, az viszont jel
legzetes ... Bár Mundorf, vagy Du
elund vonalon is indulhatunk, de 
érdemes, ha tehetjük egyre fel
sőbb kalegóriából választanunk, 
mert meghozza gyümölcsét. 

Talán elég is mára ennyi, akit ér
dekelt a téma, remélem felcsigáz
tam, aki elóttem jár, mert sokan 
vannak tőlem tapasztaltabbak, 
ügyesebbek ezen a téren is, re
mélem ők is örültek a lémakez
désnek. 
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Elöljáróban megjegyezném, hogy 
most nem jószántamból fárasz
talak Titeket a dilimmel, hanem 
büntiként, amit kiróttak rám. 
Nem akarom elszpoilerezni a dol
got, de belefutottam valamibe 
ami miatt azt mondták, ezt m~g 
kell írnom, okulásként mindenki
nek, de l egfőképpen nekem. 

Legyen ez a szösszenet a védő
beszédem ... 

Előszó: Az előző részben említett 
rendszeremben változást eszkö
zölt a sors. A "kisVincent" (SV-
226MKII) mellé érkezett egy bru
tálisabb tesó, SA-31MK+SP331MK 
személyében. jó családapaként 
azt mondtam: Ok, de csak egy 
maradhat! (Nagycsaládos apukák 
most felhorkannak, és szaladnak 
egy nyugtató sörért..) 

A tárgyra térek. Azonnal hívtam 
a helpdesk-et, mert egy eló+vég
fok erósítóbe kell még egy táp
kábel és még egy interconnect 
Ki gondolta volna' KÁBEL KELL 
DE AZONNAL! ll Akárhogy szed~ 
tem szét a hűtót, nem tudtam 
be lő le kisaj taini egy RC/\-t sem, 
de ez lehet, hogy csak az én mű

szaki antitalentumomra utal. 

Végre megjött minden, lehet 
"dugni" 1 Mivel minden világí
tott az elólapon, hang is jött a 
hangfalakból, kicsit átpakoltam a 
cuccokat, hogy összehasonlítsam 
"kisVincentet" az új tesóvaL Pár 
óra zenélés után arra jutottam, 
hogy erősebb a nagyobb, de 
messze nincs akkora különbség 
hangban, mint az árban. Egy 
barátom hívott, hogy elvinné a 
" kisVincentet" kábelestól, mivel 
én úgyis dolgozam (néha azt is 
kell, amikor épp nem bolond
ságokat írogatok össze-vissza), 
de majd jönnek a riúk pénteken 
és akkor újra összerakjuk .. . Mit' 
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mondjak, magamra maradtam 
azzal, hogy majd megcsináljuk 
pénteken. 

Aztán jött a péntek, és jöttek 
a fiúk... 
Isteni finom rakott krumplit csi
nált Atis! Én kétszer is szedtem 
belőle, a többiek legalá bb három
szor. Egy kis borssal megszórva 
volt szerintem az igazi, és a fris
sen lepárolt őszibarack-pálinkával 
teljesen összeilló párost ismer
hettünk meg. Az én hibámból 
kifolyólag savanyúság nem volt 
mellé, de friss kenyérrel is meg 
lehetett enni. A lényeg, hogy 
180 fokra kell a sütőbe rakni a 
krumplit, és ha kikapcsoljuk a 
légkeverést, akkor kb. 40-45 perc 
alatt van kész, de ez egy másik 
fórum ... 

Visszatérve a témához: A "nagy
tesónak" nagyobb tér kell, de a 
falakat nem tudtuk eltolni, így a 
hangsugárzókat kellett másho
va tenni. Ezzel tisztában voltam 
előre, de nem foglalkoztam vele, 
mert úgyis jönnek a többiek, és 
majd beállítjuk együtt. .. 

Végre a hangfalak a helyükön, 
kábelek rendben, tele a poci, 
hallgassuk meg! Amire én azt 
mondtam, hogy nem éri meg az 
árkülönbséget, arról konkrétan 
kijelentették, hogy szar. Pánik!! ! 
Fázisok ellenórizve, lakás át
rendezve (ha az ex-nejem itt lett 
volna, hazaküldött volna minden
kit azonnal a vackára, beleértve 
engem is, aki amúgy itt lakom), 

na de akkor mi lehet a baj? 

Nyissuk ki, és meglátjuk! - Mond
ták ők . Én elég sok időt töltöttem 
idén fehér köpenyes orvosok 
kényszerű társaságában, igy 
azonnal elkezdtem l evegőért 
kapkodni. Nem szeret az ember 
ilyet hallani, amikor róla van szó 
na! Semmi perc alatt ott feküdt ' 
az előerősítő szétboncolva, és 
kiderült a turpisság. Valamiért a 
betanított munkás fordítva kö
tötte be a tápot!!! Következő 
felkiáltás: Hou forrasztópákát, 
szemöldökcsipeszt és fényt! Ek
kor bevallom, berittyentettem de 
tíz perc múlva minden múködÖtt 
és tényleg úgy szólt, ahogy kel- ' 
lett volna a kezdetektól fogva. 

A hangfalak is nagyjából szim
metrikusan álltak, de az akusztika 
miatt a Singert át kellett tennünk 
a szoba másik felébe, úgy adta 
ki-ki magát. Ezután már tényleg 
egyetértettünk, hogy nem csak 
az árkülönbséget éri meg, hanem 
akár a többszörösét is. És nem a 
pálinka beszélt belőlünk! 

Másnapi kérdés: Hogyhogy nem 
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hallottad, hogy a készüléken be
lül fordítva van beforrasztva a 
fázis??? Ezért bűntiből leírod, ami 
történt! Én megígértem, hogy 
egy hónapon belül megírom. 

Na ezután jött hozzám anyám ... 

ó nem hisz az ilyen "hókuszpó
kuszokban", de néha részt vesz 
benne, amikor épp tesztelek 
valamit, és ősz intén elmondja 
a véleményét. Elmeséltem neki 
a sztorit, amin nagyot nevetett. 
Majd szemléltetésként (nem 
idétlen szó a meghallgatásra?) 
prezentáltam neki, hogy milyen, 

amikor csak egy adott kompo
nensnél fordítom meg a fázist 
a csatlakozónáL Nem fogjátok 
kitalálni, de azt kérdezte: És ezt 
te nem tudtad e lőre, fiam??? 
VÁÁÁÁ, Mami! Megy a buszod 
hazafelé, le ne maradj! l! 

összegzés: 
Egyet kell értenem a nőkkel, 

bizonyos szempontbóL A na
gyobb tényleg lehet jobb! De a 
körűlmények sokkal fontosab
bak, mint a méret. A kábelek 
minősége, a helyes bekötések, 
a hangfalak pozicionálása és a 
megfelelő komponensek össze
válogatása a legfontosabb, mert 
ezek adják meg az összképet 
(vagy hangképet, hogy megint 
egy kép-hangzavarral éljek). Ha 
egy jól összeállított rendszerben 
kicserélsz egyvalamit, akkor vi
szont igenis megint mindent újra 

kell hangolni a térben, beleértve 
a szőnyeget is. A jó hír, hogy a 
végén rájössz, tényleg megéri a 
befektetett energiát, pont, mint 
egy nőnél/pasináL 

Maradok tisztelettel. Gerappa 

jelenlegi rendszer: 

Vincent Aud io SA-
31MK+SP311MK 

Pioneer N70-A 

Monitor Audio Silver 8 
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Egy kis gadulkában a nagyvilág 

Szőke Szabolcs két lemezéről 
Két lemezzel is jelezte 
Szőke Szabolcs, hogy nem 
adja fel, művészetének 
erejével felül tud emelkdeni 
az egyre kedvezőtelenebb 
körülményeken. Mindkettő 
gyöngyszem, segitenek 
elmélyülni, segitenek 
megérteni, hogy most éppen 
mi történik velünk? 

Neki sem lett könnyebb, mióta a 
járvány kushadásra kényszerítette 
az élőzenét, monitorra lapította 
emberi kapcsolatainkat, 
tévéképernyő elé a színházba 
járókat, és webböngészére a 
kiállításon nézelődni vágyókat. 
Sem a kézi vezérelt kulturális 
intézmények szúkkeblúsége, 
sem a tömegmédia csólátása, 
sem a honi e lőadómúvészet 

általános helyzete nem 
támogatta igazán az olyan 
(másként) gondolkodókat, 
mint Szőke Szabolcs. Pá lyája 
a konvencióktól történő 
erőszakmentes elszakadás 
és a belső hang követésének 
jegyében telt, így aztán állami 
díjait nem sorolhatjuk hosszan. 
Zeneszerzőként legalább az 
Artisjus elismerte, miközben 
ő jogos büszkeséggel idézi fel 
internetes közösségi oldalán 
pompás zenekarainak és 
produkcióinak felvételeit 

A következő fejezet életében a 
Makám, egy máig l étező zenekar, 
amelynek ú ttörő korszakában 
vett részt a nyolcvanas években. 
A Pangea'91-ben alakult, 
eredményeiket a Tin-Tin kvartett/ 
kvintett, személyes kedvencern 
vitte tovább. A következő 
korszak átnyúl ik a jelenbe: 
létező együttes az Ektar. Szőke a 
Stúdió K-nak is tagja volt, tehát a 
színházi világ felől is részt vett az 
egyik korszakalkotó együttesben. 
Színházi munkái 1997 óta 
a Hólyagcirkusz társulattal 
valósultak meg, melyekben 
egyszerre öltötte magá ra a 
zarathustrai bölcs és a zenebohóc 
szerepét, egyszerre volt bennük 
főrendező-zeneszerző és 
kíntornás. Az Ektar 2002 óta az 

a formáció, amellyel a legtöbbet 
koncertezik, de ez sem csak 
zene, és a színház sem csak 
dráma: e lőadása inak Thomas 
Bernhard, koncertjeinek pedig 
Omár Khajjám adott évekig 
irodalmi alapanyagot. 

A két világirodalmi szerző 
életét nyolcszáz év és tengerek 
választják el egymástól. Szőke 
szemléletének lényege, hogy 
egyben látja ezeket a csúcsokat 
Van, aki a world music üstbe 
azt főzi bele, ami épp keze 
ügyébe esik, nem így Szóke. 
Egyik fontos zenészpartnere 
az utóbbi években a tündöklő 
tehetségű Rohmann Ditta 
csellista, aki nem marad meg, a 
hagyományos klasszikus zenei 

Szőke Szabolcs a legendás 
Kolindával indult, amikor az 
autentikus és a populáris zenei 
műfajok új ötvözete jött létre. 

Szőke Szabolcs és Rohmann Ditta. Fotó: Szőke Dániel Bogdán 
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DITTA AOHMAHH IZAeOLCI IZÓKI 

Ditta Rahmann-Szabolcs Szóke 
Duetti paralieli (Hunnia 201 9) 

SOUELINI & ZSOLT CSÓKÁS 

Trio Squelini & Zsolt Csókás: 
Live ln Venice (LV Records 2020) 

repertoárnáL Kettesben vették fel 
a Duetti Paralieli című lemezt, 
amelyet a felvételtechnikára 
mindig érzékeny Hunnia Records 
jelentetett meg. 
A párhuzam nyilvánvaló, de 
ezen a duólemezen nem csak 
két hangot hallunk. Szóke 
főleg gadulkán játszik, ennek 
egyedül állóan kreatív játékosa. 
A kisméretű balkáni vonós 
hangszernek három hangzó és 

jóval több rezgő húrja van, de 
Szóke vonókezelése az európai 
klasszikus zenére is támaszkodik. 
A bolgár ihletésű traeken például 
táncra perdíti az egész házat. 
Azt gyanítom, hogy limitált 
hangterjedelme ellenére Szóke 
azért ragaszkod ik a hangszerhez, 
mert meg tudja vele jeleníteni 
az i dő felettiséget, az archaikus 
is megszólal rajta, de a páratlan 
ritmusokkal és az indázó 
melódiával vissza tudja a zenei 
kifejezést kanyarítani a mába. 
Szóke egyik váltóhangszere a 
lemezen a csellóhoz szépen 
illeszkedő indiai sarangi, amely 
a hegedűhöz és a gadulkához 
hasonló indiai vonós hangszer. 
A másik az afrikai array mbira, 
amin a kötött hangon megszólaló, 
fadobozhoz rögzített fémlapokat 
kézzel kell pengetni. Feltehetően 
rokona a sokkal kisebb 
kal imbának. Az avatott játékos 
kezében a kis méretű hangszer 
(nevezték hüvelykzongorának 
is) izgalmas dolgokra képes, 
amikor a kíséret és a dallam 
kü lönbözó ri tmusképletben 
csendül föl, de a nagy testvér 
négy, akár öt oktávos változatban 
akkordjátékra is alkalmas. Az ln 
the Attic címú versmegzenésítést 
Seamus Heaney ír kortárs költőtól 
Rohmann énekli is, pontosan 
ugyanolyan kikezdhetetlen 
kiejtéssel és i ntonációval, 
mint amilyennek csellójátékát 
sokan ismerik. A lemez 15 
darabja hallatlanul változatos, 
de teljes odafigyelés! igényel, 
hogy minden árnyalata és 
gondolata elóbújjon, nem is 
aján lom egyszerre az egész 

meghallgatását, inkább egy-egy 
darabét, egy részét külön-külön. 

Szóke Szabolcs múvészi 
énjének van egy olasz profilja 
is. Mind zenekaraival, mind 
utcazenészként rengeteget jár 
Olaszországba. Hogy miért kell 
egy ilyen magaskultúrában é lő, 

sokmúfajú és nemzetközileg 
jegyzett alkotónak utcazenélnie, 
arra ó maga adja meg a vá laszt 
önéletrajzi kötetében, ami a 
köze ljövőben A bácsi zenél 
címmel fog megjelenni. A kötet 
ajánlójában Spíró György arra 
utal, hogy ebből az alulnézetból 
egy sámlin a velencei járdán, 
vagy az egykori Magyar Királyi 
Vár tövében mindent hall, 
mindent lát. 

Az olasz kapcsolatok legújabb 
dokumentuma a Live ln Venice, 
melyet a Trio Squelinivel vett fel, 
ezúttal Rohmann Ditta nélkü l, 
de Váczi Dán iel szaxofonossal és 
Szalai Péter ütóhangszeressel, 
akik több évtizedes partnerei. Az 
Ektar tagja már egy ideje és itt 
ped ig a Squelini vendége Csókás 
Zsolt gitáros, aki szerzőként 
is jelen van az albumon. A 
duólemeznél ábrándosabb, 
behízelgóbb zene csordogál elő 
a 3+1 zenész hangszereibóL Ha 
a duó lírai, akkor ez egy epikus, 
sót sztorizós album, rengeteg 
színnel, simogató akkordokka!, 
fantasztikus interakciókkal, 
komplementer ritmusokkal, 
mediterrán derűvel, amit borús 
időre is bízvást ajánlhatok. 

Zipernovszky Kornél 
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MA RAlNEV ÉS BILLY HOLIDAY 
avagy a blues női olvasatai 

A 2021-es Golden Globe-ra 
nevezett filmek, a The United 
States vs. Billie Hol iday és a 
Ma Ra iney's Black Bottom (Ma 
Rainey: A blues nagyasszonya) 
között fe ltűnő a tematikus 
hason lóság. Mind a kettő a blues 
"nézőpontjábó l " reflektál a 
feketék történelmére, "a blues 
népének" sorsára. 

A két fi lmben a fekete nő i 

blues- identitások a zene 
kü lönböző terü letein jelennek 
meg. Míg a Ma Rainey's 
esetében egyetlen domináns 
helyszín, a stúd ió érzékelteti a 
zenész-identitást, add ig Hol iday 
esetében az állandó helyszín- és 
atmoszféravá/tások az énekesnő 
önmagáva l és a rasszizmussal 
való küzdelmét hangsúlyozzák. 
"Hollywood újra felfedezte a 
jazzt" - szól az egyik magazin 
cikkének címe. " januári blues: 
hogyan ismerik el végre a 
jazzkorszak női szerep lő it" - szól 
a másik. Az amerikai sajtó egy jó 
ideje fel ismerte, hogy a populáris 
kultúra a blues műfaj nő i 

olvasatát, illetve, a történelem 
nő i blues-olvasatát mozgásba 
hozta. Ma Ra iney, Bessie Smith, 
Bill ie Holiday, Nina Simone 
- önéletrajzok, színdarabok, 
dokumentum- és játékfilmek, az 
elmúlt évek termése. 

Ahhoz, hogy a blues műfaj 
aktuális reprezentációiva l és 
jelentéseivel kezdhessünk 
valamit, érdemes látn i, hogy 
társadalmilag és kulturálisan 
elvá laszathatatlanok az elnyomás 
kérdése itő l. A blues- már 
csak abból kiindulva, hogy 
dalszövegei súlyos társada lmi és 
egyén i drámákat beszélnek el -

egyszerre több szinten, direkten 
képes megszála/ni és felszólítan i, 
és e tu lajdonságát mind a két 
f ilm jól használja. A rendezők 
visszahelyezték a képernyőn a 
fekete nők "bluesát" születésük 
pillanatába, és ezáltal kötötték 
össze a múltta l, s hozták létre 
újra jelentésüket. Az amerikai 

társada lom aktuális helyzete, 
a rasszizmus elleni küzdelmek, 
a George Floyd-gyilkosság 
sorra peregnek le a néző 
gondolataiban, ahogy a f ilm 
kockái forognak a képernyőn. 

A New York Times kritikusa 
szerint minden nagy zenész 
önéletrajza hasonló narratív 
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elemeket tartalmaz: gyerekkori 
trauma, siker, függőség, szerelmi 
botrányok. De akkor miért 
van divatja a karizmatikus 
zenészegyéniségekről 

szóló fi lmeknek, különösen 
az afro-amerikaiak életét 
bemutató dokumentum- és 
játékfilmeknek? Ez a kérdés 
persze hasonló ahhoz -tehát 
részben megválaszolhatatlan 
-, hogy mi től lesz sláger a 
sláger, és miért lesz az egy ik 
zenész sikeres, miközben a 
másik láthatatlan marad. Ahogy 
az a kérdés is az, hogy mitő l 

függ, hogy egy-egy dal - így 
a Ma Rainey's Black Bottom 
és a Strange Fru its- egy-egy 
műfaj (jelen esetben a blues) 
kánonjának meghatározó 
darabjává vál ik, és a daloknak 
hangot adó énekesekrő l 

szóló játékfilmek is köréjük 
szerveződnek. 

A Ma Rainey's Black 
Bottom August Wilson 
Broadway-sz í n d ar ab jának 
filmes adaptációja, helyszíne 

egy ch icago-i stúd ió, 1927-et 
írunk. Wi lson " The Pi ttsburgh 
Cycle" -ként hívott 1 O részes 
színdarab-sorozata egytő l -egyig 
az afro-amerikaiak 20. század i 
tapaszta latait dolgozza fel. A 
narratíva jelentős része alig egy 
napot kísér vég ig, amelyet a 
zenészek a stúdióban töltöttek. 
Az alkotás címét is adó dal a 
"black bottomra" utal, amely 
egy népszerű táncforma volt a 
húszas évek Amerikájában. A 
fenékre való utalás önmagában 
is áru lkodna a fricskáról, hát 
még a dal címe és a rögzítésre 
kerü lt felvezető szöveg: " jól 
van, f iúk, a többit tudjátok. Most 
mutatom a legjobbat. Ma Rainey 
megmutatja fekete fenekét." 
A műben egyébként maga 
Rainey ad hangot annak, hogy a 
blues- amellett, hogy a túlélést 
jelent i - egyetlen eszközként 
mutatkozik meg, amely miatt a 
fehérek érdeklődést, tiszteletet 
mutatnak iránta. A darab gazdag 
kritikai recepciója a nyolcvanas 
évektő l kezdve reagált annak 
a sú lyára, ahogy az alkotás 

reprezentá lja a fehér producer és 
az afro-amerikai zenészek közti 
konfliktust. "Ahogy bekerü l a 
gépbe a hangom, úgy kezelnek 
majd, mint egy szajhát, és 
arrébb állnak. " A tudományos 
diskurzus pedig arra is felfigyelt, 
hogy hogyan érzékelteti az 
élő és a rögzített zene közti 
feszültséget Ebbő l is adódhat, 
hogy sokkal drasztikusabban fedi 
fel az afro-amerikaiak kollektív 
tragédiáját, a blues érzelmi, 
egyén i és kollektív tapasztalatát, 
mint a Billie Holiday-film, 
amely inkább az egyéni nő i 

sorstragédiára fókuszál, még 
úgy is, hogy a Strange Frui ts 
című dalt állítja a középpontba. 
A dal szövegét vers formájában 
1937-ben publikálta Bitter Fruöt 
címen Abel Meeropol. Kegyetlen 
metaforaként utal a lincselésre. 
Holiday pedig két évvel később 
rögzítette. A f ilm a negyvenes 
években játszódik, amikor 
megtiltották az énekesnőnek, 

hogy a da It e lőadja. Holidayt 
látjuk- de nem őt halljuk - a 
Carnegie Hallban is, ahogy 
a harlemi éjszakai klubban. 
Ugyanis a főszerepet játszó Andra 
Day - aki egyébként elnyerte a 
legjobb női alakításért a Golden 
Globe-ot- énekli Holiday-dalait 
Az egyik ellentmondás az, hogy 
az énekesnőkauráját a felvétel 
mégiscsak megőrizte. A másik 
pedig az, hogy ennek ellenére 
furcsa lett volna, ha a The United 
States vs. Billie Holiday-ben 
a koncerteken az eredeti 
felvételeket halljuk. Az valahol a 
blues elárulása lett volna. De a 
Ma Rainey esetében az eredeti 
felvételeket mégis elnézzük, 
a stúdióra és a történetre való 
tekintettel. Kü lönösen úgy, hogy 
sok évtized után az 1960-as 
évek újrakiadásával irányították 
újra a figyelmet az énekesnőre, 

aki egészen addig a felvételek 
minősége miatt is háttérbe 
került. 

Wagner Sára 
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Ella FitzgeraiCI 
a jazz királynője 

Angolul "The First Lady of Song"
nak mondják, elég kifejező, 
de magyarul inkább a "A jazz 
K irá lynője kifejezést használnám. 
Elia több mint fél évszázada a 
legnépszerűbb női jazzénekes
nő. Élete során 13 Grammy-díjat 
nyert és több mint 40 millió albu
mot adott el. 

Tudott fülledt ba lladákat éne
kelni, édes dzsesszt és utánozni 
minden hangszert egy zenekar
ban. A jazz nagyjaival dolgozott, 
Duke Ell ingtontól, Count Basie-tól 
és Nat King Cole-tól Frank Sinatra, 
Dizzy Gi llespie és Benny Good
man ig. (Vagy inkább egyesek 
szerint az összes jazz-nagynak 
öröme volt együtt dolgozn i Ellá
val.) 

A világ legjobb helyszínein lé
pett fe l, közönsége ugyanolyan 
sokszínű volt, min t a hangtarto
mánya. Gazdagok és szegények 
voltak, minden fajból, minden 
vallásból és minden nemzetiség
bő l álltak. Valójában sokukban 
csak egy tényező volt közös -
mindannyian szerették. 

Szerény, de boldog kezdetek 

Elia j ane Fitzgerald 1917. április 
25-én született Washingtonban. 
Apja, William és anyja, Tempe
rance (Tempie) nem sokkal szü le
tése után elvá ltak. Tempie és Elia 
együtt elmentek New York-ba, 
ahol végül Tempierég i barátjával, 
joseph Da Si lvával összeköltöz
tek. Elia könnyen barátkozott. 
Szívesen táncolt és énekelt a 
barátaival, néhány estén ped ig 
vonattal mentek Harlembe, és 
különféle programokat néztek az 
Apollo Színházban. 

Nagy csapás 

1932-ben anyja belehalt az 
autóba lesetében szerzett sérülé
seibe. Elia nem tudta feldolgozni 
a veszteséget. Rövid ideig még 
maradt, aztán anyja nővére, Vir
ginia magához vette. Mivel nem 
tudott alkalmazkodni az új kö
rü lményekhez, egyre boldogta
lanabbá vált, és életének nehéz 
i dőszakába lépett. Osztályzatai 
drámaian romlottak, és gyakran 
kihagyta az iskolát. Miután bajba 
került a rendőrségge l, őrizetbe 

vették és egy reformiskolába 

küldték. Nem találta a helyét, 
a gondozák verték is. Végül Elia 
megszökött a reformatóriumból. 
15 évesen a nagy gazdasági 
világvá lság idején egyedül találta 
magát, és próbálta ezt kezelni. 

Az ezekbő l az időkből származó 
emlékeket felhasználta az e lő

adásaiban, emlékezett az akkori 
érzelmeire. 

Hogyan tovább 

1934-ben elnyerte a lehetőséget 

az Amatőr éjszakán való verseny-
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zésre. Miután színpadra került, 
és szembesült a "Mi lesz most7" 
érzéssel, az utolsó pillanatban az 
éneklést választotta. Megkérte az 
együttest, hogy játssza el Hoagy 
Carmichael "judy" című dalát, 
amelyet jól ismert, mert Connee 
Sosweil e lőadása az anyja ked
vencei közé tartozott. jól si kerü lt, 
visszatapsolták és egy ráadás 
számot is elénekel. 

A színpadon kívül Elia félénk 
és visszafogott volt. Öntudatos 
volt a megjelenésében, és egy 
ideig még kételkedett is képes
ségeinek mértékében. A szín
padon azonban Elia meglepődve 

tapasztalta, hogy nincs félelme. 
A reflektorfényben otthon érezte 
magát. 

"Miután odafent éreztem a 
közönségem elfogadását és sze
retetét" - mondta El ia. - Tudtam, 
hogy életem végéig az emberek 
e lőtt szeretnék énekelni. 

Aznap este a zenekarban Senny 
Carter szaxofonozott, kezdte be
mutatn i Ellát olyan embereknek, 
akik segíthetnek karrierje elindí
tásában. Elláva l barátok lettek, 
gyakran együtt dolgoztak. 

Eliaminden tehetségkutató 
műsorba benevezett - és nyert 
is. 1935 januárjában elnyerte 

a lehetőséget, hogy egy hétig 
fellépjen a Tiny Bradshaw zene
karral a Harlem Operaházban. Elia 
e lőször találkozott Chick Webb 
dobossal és zenekarvezetőveL 
Bár hangja lenyűgözte, Chick már 
felvette Charl ie Linton férfi éne
kest az együttesbe. Felajánlotta 
Ellának, hogy teszteljen együt
tesével, amikor táncoltak a Ya le 
Egyetemen. 

- Ha a gyerekek kedvel ik- mond
ta Chick -, akkor marad. 

Elia nagy sikert aratott, és Chick 
felbérelte, hogy heti 12,50 dollá
rért utazzon együtt a zenekarral. 

1936 közepén El ia elkészítette 
e lső felvételét. A "Love and 
Kisses" Decca kiadó jelentette 
meg, mérsékelt sikerrel. Ekkor 
már Ch ick együttesével lépett fel 
a rangos Harlem's Savoy bá l
termében, amelyet gyakran "a 
világ leghíresebb báltermeként" 
emlegetnek. 

1938-ban, 21 évesen Elia rög
zítette az óvodai rím játékos 
változatát: "A-Tisket, A-Tasket". 
Az album egymillió példányban 
kelt el, első lett, és 17 hétig a 
poplistákon maradt. Hirtelen Elia 
Fitzgerald híres lett. 

A Dizzy Gi llespie együttes turné-

ján 1946-ban Elia beleszeretett 
Ray Brown basszusgitárosba. 
összeházasodtak, és végül örök
be fogadtak egy fiút. Abban az 
i dőben Norman Granz producer 
és menedzsernél dolgozott a 
"jazz at the Philharmonic" tur
nén. Norman irányítása alatt Elia 
csatlakozott a Filharmonikusok 
turnéjához, Louis Armstronggal 
dolgozott együtt több albu-
mon, és elkezdte gyártani híres 
daloskönyv-sorozatát. 1956-
1964 között más zenészeknek 
is segített. A sorozat rendkívül 
népszerű volt, mind Elia rajon
gói, mind a művészek körében . 
"Soha nem tudtam, hogy milyen 
jó dalaink vannak, amíg nem hal
lottam, hogy Elia Fitzgerald énekli 
őket" - jegyezte meg egyszer Ira 
Gershwin. 

Elia kezdett szerepeini a tele
víziós varietékben is. Gyorsan 
kedvelt és gyakori vendége lett 
számos programnak, köztük a 
"The Bing Crosby Show", "The 
Dinah Share Show", "The Frank 
Sinatra Show", "The Ed Sullivan 
Show", "The Ton ight Show", "The 
Nat King Cole Show, "" The Andy 
Willams Show "és" The Dean 
Martin Show ". 

A sűrű túrarend miatt Elia és Ray 
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gyakran távol voltak otthonuktóL 
1952-ben elváltak, de életük vé
géig jó barátok maradtak. 

Maryli n Monroe besegít 

Nem Norman volt az egyetlen, 
aki haj~andó volt kiálln i Elia mel
lett. Sz:ámos hírességtő l és rajon
gótól kapott támogatást, köztük 
Marilyn Monroe-tól. 

"Tartozom Marilyn Monroe-nak" 
- mondta később El la. "Miatta ját
szottam a Mocambóban. Felhívta 
a Mocambo tulajdonosát, és kö
zölte vele, hogy azonnal fog laljon 
le minden estére. Azt mondta 
neki, hogy a sajtó megvadul ér
tem. A tulajdonos igent mondott, 
és Marilyn minden este ott volt, 
az e lső asztalnál. A sajtó túlzá
sokba esett Ezt követően , Soha 
többé nem kel lett kis jazzklub
bakban játszanom. Szakatlan nő 
volt - kicsit megelőzve a korát. És 
ezt nem is tudta. " 

Meghódítja a világot 

Elia az egészségére gyakorolt 
rossz hatások ellenére is olyan 
keményen dolgozott, mint kar
rierje elején. Bejárta a világ 
minden táját, néha napi két 
músort adott e lő egymástól több 
száz mérföldre fekvő városok
ban. 1974-ben Elia egy legendás 
két hetet töltött New Yorkban, 
fellépett Frank Sinatra és Count
Basie mellett. A múvészeteken 
kívü l Ellla mélységesen fog lalko
zott a gyermekjólétteL Gyakran 
nagyle lkű adományokat nyújtott 
hátrányos he lyzetű fiatalok szá
mára. Ronaid Reagan, az Egyesü lt 
Államok elnöke 1987-ben átadta 
El lának a Nemzeti Múvészeti Ér
met. Franciaország néhány évvel 
később követte a példáját, át
adva neki a saját Múvészeti díjját, 
míg Ya le, Dartmouth és számos 
más egyetem díszdoktori címet 
adományozott El lának. 

Egy korszak vége 

1986 szeptemberében Elia öt
szörös koszorúér bypass mútéten 

' l 

esett át. Az orvosok a szívében 
l évő szelepet is kicserélték, és 

eu korbetegséget diagnosztizál
tak nála. A sajtó olyan híreket 
terjesztett, hogy soha többé 
nem fog tudn i énekelni, de Elia 
bebizonyította, hogy tévedtek. 
Az 1990-es évekre Elia több mint 
200 albumot vett fel. 1991-ben 
adta utolsó koncertjét New York 
híres Carneg ie Halljában. 26. al
ka lommal lépett fel ott. 

A cukorbetegség hatásainak 
sú lyosbadásával a 76 éves Elia 
sú lyos keringési problémákkal 
küzdött, és mind két lábát térd 
alatt amputálni kellett. Soha nem 
épült fel teljesen a mútét után, 
de élvezettel töltött időt j r. jr-vel 
és unokájával, Alice-sza l. 

1996. június 15-e szomorú nap 
minden zenerajongóknak, mert 
Elia Fitzgerald meghalt a Beverly 
Hills-i otthonában. Elia Fitzge
rald [1917 - 1996] tagadhatatlan 
kvalitású múvész számára a jazz 
zene volt a be lső szentélye: pihe
nőhe ly, ahol a legkényelmesebb 
volt az élet. 

Filmek 

Fitzgerald az évek során számos 
filmhez és televíziós sorozathoz 
járult hozzá, és nem csak a film
zenékhez. Színésznőként is dol
gozott néhány alkalommal, kezd
ve az 1942-es Ride 'Em Cowboy 
címú vígjátékkal, Bud Abbott és 
Lou Costello főszerep lésével. 

Elismerések 

Sok más eredménye között 
1958-ban Fitzgerald lett az első 

afroamerikai nő, aki elnyerte 
a Grammy-díjat. Valójában két 
díjat nyert aznap este: egyet a 
Legjobb jazz-előadásért, és egy 
másikat a Legjobb női pop-voká
lis e lőadásért. 

Az utolsó fellépése 

1991. jún ius 27-én a Carnegie 
Ha llban lépett fel. Ez volt a 26. 
alkalom, és végül ez volt az utol
só fellépése. 

EB 
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Hifi ~iknik 3. 
Na ezt nem fogjátok elhinni, de 
tényleg így történt! 

A főszerkesztő úr "finoman" 
utalt rá, hogy enne egy sült hur
ka-kolbász kombót. 

Mivel mindannyian kulináris per
verzek vagyunk, csak egy válasz 
volt: Semmi gond, fogd meg a 
söröml 

Olyan őszibarackpá l i nkát rendel
tem, hogy ha becsukott szemmel 
iszod, még azt is érzed, ahogy a 
gondos kezek meghámozták. Na 
mindegy. 

Ok, de tesztelni is kéne valamit, 
hogy a járvány alatt hivatkoz
hassunk a munkánkra! Még egy 
sör, és rendeltem egy 4th Gen. 
Manitor Audio Gold 300-al Lon
donból, "Me rt mi dolgozunk!" 
felkiáltással. 

Egyetlen lányom ott él, mondom 
neki, menj el érte, bébi! ja, és 
fizesd ki, mert apa szegény. Meg
csinálta, de amit én kaptam tőle 
utána, azt nem teszem a kará
csonyfa alá. Egy 60 kilós hangtal
párról beszélünk ... 

Utána telefon anyjának: Drágám, 
lennél olyan szíves elpostázn i 
nekem? Persze, mondta ó. Meg
rendeltem egy hárombetűs futár
cégnél a száll ítást hétfőre. 

Anya hív, mert nem ment a fu
tár kedden sem. Telefon a futár
cégnek, akiknek nem mondom 
ki a nevét, de pont olyan színük 
van, mint amit gondolok róluk. ja, 
bocsi', töröltük a megrendelést, 
majd jövő hónapban visszautaljuk 
a pénzt, rendelje meg újra, de 
most Londonból! Újra megrendel
ve, újra kifizetve. Na, itt kedves 
exnejem is bekattant, úgyhogy 
vele sem fogok leülni az asztal
hoz egy ideig, de úgysem szere
tem a bejglit. 

Eltelik kb. 1 hét, kimegyek a te
raszra, erre meglátom a nem em
lített cég autóját elsuhanni a ház 
előtt. Kinti papucs átvesz, szala
dás, utolérés a szomszéd háznál. 
Itt írja alá! Nézek be az autóba, 1 
db doboz van benne. Mutatom az 
ürgének, hogy 2 dobozt vártam, 
itt van a szállítólevélen is. ő nem 
tehet semmiről, szerinte holnap 
hozza a másikat... Az akkori vér
nyomásomat azóta is elemzik a 
csillagászok. 

Másnap megérkezett a másik 
fele is, végre happy finish, gon
dolnátok, de nem .. . 

Mindkettő teljesen múködőképes, 
de sikerült "mikrokarcokat" ej
teni rajtuk. A vérnyomásomat a 
Marson keresik, a hárombetűs 
céget beperel ... 

Sajnos a nagy közös tesztelés 
elmaradt a járványhelyzet miatt, 
de azért mi ettünk egy díjnyertes 
pacalt, aminek egy részét lefa
gyasztottuk. 

Teszt: 

Hogy mi a kü lönbség a Silver 8 
és a Gold 300 között7 Ég és föld. 

Méretben csak kicsit különböz
nek, de míg a Silverben egy dóm 
magassugárzó van, a Gold rib
bont használ. A frekvencia átvite
lük 32Hz-35kHz vs 30Hz-60kHz. 
Nagyon jól hallható a különbség, 
mind mélységben, mind a ma
gas hangoknáL Sokkal mélyebb 
a színpadkép, több benne a di
namika, több az élet! Én a Gold 
szériál mindig is egy túlárazott 
valaminek gondoltam a Silver
hez képest, de nem! A Silver és 
a Gold helyes pozíciója között 
1-2 cm különbség van csak, nem 
nagy ügy. 
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Mindenesetre kiújult a sérvem, 
mire átpakoltam óket, de van 
egy kedves, f iata l nóvérke, aki 
kezeli a f izikai problémáimaL 

Árkülönbség: A Gold kb. Három
szor annyiba kerül, mint a Silver. 
Akinek van ennyi pénze, hogy 
elszárja a hobbijára, feltétlenü l 
megéri ! 

Sajnos a Silver 8-at Atis barátom 
ki is húzta alólam, így maradt a 
Gold egy idóre. 

Viszont fóztünk egy fantasztikus 
zúzapörköltöt is, amiból szintén 
fagyasztottunk a fószerkesztó 
úrnak. 

Ami érdekes volt: Egy meg nem 
nevezett gyártó kábeleit haszná
lom (külön kérték, hogy ne reklá
mozzam óket), az 500-as szériát. 
A Gold beillesztésével a rendszer
be a végerósítóben cserélni kel
lett a kábelt egy 600-asra, mivel 
éreztük, hogy hiányzik az eró. 

Természetesen most is kipróbál
tuk a fáziscserét Brutális különb
ség! Még Kicsilány is hallotta, 
pedig ó csak most tanulja tólern 
a hifi szeretetét. Amit észrevet
tünk, hogy minél jobb a rendszer, 
annál jobban laposítja, mattítja a 
hangot egy hibás fázisbekötés. 

És még egy adalék: úgy néz ki, 
hogy az asszonyokat is megfer
láztük a hobbinkkaL Már három 
barátom neje suttogta a fülembe, 
hogy ó is hal lja a különbsége-
ket rendszer és rendszer között, 
és megért minket, mert tényleg 
élvezet a zenehallgatás egy jól 
összehangolt konfigurációvaL 

Anyámat most nem kevertem 
bele a sztoriba, mert nem ta lá 1-
kozhatunk, viszont a zúzát és a 
pacalt elcseréltem egy szarvas 
gulyásra és egy harcsa halász
lére, amiról a fószerkesztó úr 
bejelentette, hogy inkább rántott 
harcsá t csinált, mivel vizes vol t 
a fája. Amit neki mondtam a te
lefonban, azt most nem fogom 
leírni, de a szállítócéggel történt 
kommunikációm nagyjából ha
sonló alapokon nyugszik. Ezért 
lenyugvásként tegnap megkós
toltunk egy eper pálinkát, ami 
amúgy nem eladó. Húúú, arról 
egy kü lön cikket tudnék írni ... 

Monitor Audio Silver 8 
Kivitel: 3 utas 
Frekvencia átvitel: 32Hz-35kHz 
Érzékenység: 90dB 
Névleges impedancia: 4 Ohm 
Terhelhetóség: 200W 
Méretek: 1 OOO x 185 x 300 m m 
Tömeg: 23.33 

Monitor Audio Gold 300 
Kivitel: 3 utasFrekvencia átvitel: 
30Hz-60kHz 
Érzékenység: 90dB 
Névleges impedancia: 8 Ohm 
Terhelhetóség: 200W 
Méretek: 1060 x 210 x 330 mm 
Tömeg: 27.2 
Jelenlegi rendszer: 
Vincent Audio SA-
31MK+SP31 1MK 
Pioneer BDP-LX88 
Monitor Aud io Gold 300 

Maradok tisztelettel: Gerappa 
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ll.ego
afvagy még egy kicsit a rendszerépítésről! 

Hadd kezdjem cikkemet egy vic
cel. Édesapám humorából tanul
tam. Osztálykirándulás a botani
kus kertben: 

"Te az az üvegkalicka micsoda, 
amiben az rovarok vannak?" 
- "az akvárium" - jött a felelt. 
"Nem! Az terrárium!" - javította 
ki egy okosabb. Mire a harmadik: 
"te kis botanikus" ... 

Hát lehet, hogy sokan így vannak 
a hifivel is. Egyre többen értenek 
kis hazánkban sok mindenhez. 
De, ahelyett, hogy alázattal ösz
szeraknák a tudományukat és 
megbeszélve, kipróbálva, mind
nyájan együtt tanulnának és fej
lődnének, arra kevesen képesek. 
Miért? 

Hadd hadjam nyitva ezt a kér
dést. De, az biztos, hogy általá
ban mindig, minden helyzetből 
és sok mindenkitől lehet tanulni. 
Még a félresikerült tapasztalatok
ból is. 

Olyan jó lenne, ha egyre több 
alázatos hifis lenne Magyar
országon és igazán segítenénk, 
mi több, bátorítanánk egymást a 
fej lődésben. No, ennyit errő l. .. 

Ez a cikk valójában egy felkérés 
lenne, mindenki felé arra, hogy 
most, különösen ebben az idő
szakban, amikor egyre inkább az 
otthonunkba szorulunk és talán 
több minöségi idő van a csalá
dunkkal való időtöltés mellett, 
a zenehallgatásra is, hogy gon
dolkodjunk rajta, mi az utunk 
a hifizésben. Az előbbi vicere 
visszatérve, azt érezzük, hogy 
sokan vannak, akik csak cserél
getik a hifi eszközöket, kü lönböző 
véleményeket olvasva, egy kicsit 
még tanu lva-tapasztalva, el-el
menve, meghallgatva más lánco-

kat, teljesen más relációban, re
mélve, hogy a maguké is fej lődn i 

fog, ha változtatnak va lamin. 
Persze, a hifibogár mindenkinél 
dolgozik, de, mi lenne, ha meg
próbálnánk megfigyelni, megér
teni, megtanítani és irányítani ezt 
a vágyat és érdeklődést. 

A hifizés is onnan indulna va
lójában, hogy megismerjük, 
kitapasztaljuk, tanuljuk a saját 
magunk ízlését, mikor, hogyan, 
milyen hangot szerelünk hallgat
ni?! Ez utóbbi nagyon összetett. 
Mert ebben benne vannak a ze
nei stílusok, amiket legtöbbször 
felteszünk, és az a hang tónus, 
hangkarakter is, ahogyan meg
szólal a berendezésünk. 

Példaképpen: sokan az olyan 
akusztikus felvételeket szeretik, 
amin kevés hangszer és egy-egy 
énekhang szólal meg. Ha valaki 
ilyenen él, és egy kevés jazz-en, 
blues-on, akkor úgy gondolom, 
ehhez kell, számára megfelelő 
"hangú" láncot összeállítania. 
Ha csak klasszikus zenét, akkor 
ahhoz, ha főleg rock-ot, akkor 
ahhoz. Persze, a szoba mérete, 
akusztikája és még ezer más pa
raméret is fontos, de most ma
radjunk itt. 

Lehet klasszikus zenét hal lgatni 
nagy, öreg Altec Lans ing-on is, és 
zseniálisan fog szólni, de alapve
tően nem feltétlenül arra találták 

ki, kü lönösen nem egy 12 nm-es 
panelba. Arra egy BBC vonalú kis, 
közép, vagy nagymonitor alkal
mas inkább. 

A francia hangfalaknak megint 
más a hangkarakterük, sokszor 
nyíltabbak, !eszesebbek, éleseb
bek. Sokaknak furcsák, nyersek, 
nem elég meleg hangúak. Ezért 
próbálják meg pl. csöves elekt
ronikával lágyítani a hangjukat, 
vagy játékos, dögös amerikaival. 
vagy más erősítők és kábelek 
cserélgetésével hangolnak és 
hangolnak és hangolnak ... 

Aki már sok mindent kipróbált, 
mert l ehetősége nyíl t rá, egy 
i dő után remélhető leg eljut oda, 
hogy meg tudja állapítani, a föld 
melyik fé l tekérő l, melyik vidé
kéről, országából származó hifi 
eszköznek, mi lyen lesz a hang
karaktere, amit képvisel. Mi több, 
már talán ki lehet ismerni, hogy 
melyík gyártó, milyen )ajta han-
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got gyárt". De erre akár lehet 
következtetni egy-egy népcso
port visel kedésébő l, lélektanából 
is. Hiszen tudjuk, milyen ponto
sak, precízek a japánok, milyen 
visszafogottak tudnak lenni az 
angolok, milyen szabadok a fran
ciák, határozottak, kemények a 
németek és így tovább .. . 

Nekem egyébként a Skandináv 
tervezésű elektron ikák tetszenek 
a legjobban, ezen belül is fő leg 

a Scan-speak hangszórók vonala, 
mert azokat tartom a legtermé
szetesebb hangúaknak. (Még 
ezen belül is az öreg membránok 
a legjobban') 

l 
s~u 

m~,~r Ru b 

Mielőtt hallottam ahogy 
játszod, ez volt a kedvencem. 

Remélem, közben, meg-meg 
állunk átgondolni egy-egy részét 
ennek az írásnak, mert ez lenne 
a célja. Sokaknak van már elég 
tapaszta lata ahhoz, hogy ha eze
ken elgondolkodik, összeáll a fe
jében, talán úgy mondanám, egy 
kimutatás, táblázat. Megjelennek 
irányok, ahogy a gyártók fejében 
is. Rá lehet jönni, hogy egy-egy 
manufaktúrának, vagy nagyobb 
vállalatnak egy-egy termékkel, 
mi lehetett a célja, és, hogy ez 
egyezik-e a miénkkel, a mi hang
képünkbe illik-e? ! 

Persze továbbra is ott van e lő

feltételként, hogy a láncunk, a 
házunk minden elektromos esz
közével fázishelyesen legyen 
bekötve, az akusztika, amennyi
re csak lehet, pontosan legyen 
beállítva (ebben is benne van 

persze a saját ízlésünk) és ha !e
het, legyen helyünk a hangfalak 
helyes elhelyezéséhez, ahogy 
megkívánja a szobában. (Nem árt 
persze a szabához arányos dobo
zokat vá logatni. .. ) 

Nem könnyebb és nem hatéko
nyabb és nagyobb sikerélményre 
is számíthatunk, ha céltudatosan 
válogatjuk és cserélgetjük a ké
szülékeket? Persze, a kiváncsi
ságunkkallehet játszani, ahogy 
lehet, hogy rájövünk, nekünk 
több fajta hangkarakter is tet
szik. így lehet, hogy lesz otthon 
egy Harbeth monitorunk, a maga 
vékonyabbra épített, és hangolt, 
rezonánsabb viselkedésével, a 
furnérfajta hangbefolyását is 
beleszámítva, vagy éppen egy 
teljesen rezonátor elven működő 

Bösendorferünk (Brodmannun k), 
mellette pedig Rock zenére egy 
Klipsch -ünk, vagy a már emlege
tett Altec-unk. Aztán lehet, hogy 
kipróbáljuk ezeket egy francia 
csövessel, meg épp egy japán 
tranzisztorossaL És lehet ezeket 
cserélgetni is, mikor milyen ked
vünk van ... 

A lényeg, hogy tudjuk, mi a mi 
utunk, hogy milyen hangkarak
terre vágyunk! És, még ha több 
irányba is tart az érdek lődésünk, 

de mindig tudatosan építkezzünk. 
Meg persze alázatosan, mindig 
készen a tanulásra. 

DM 
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Hogy miért nevezem így? Mert 
beeszi magát a bóröd alá azért. 
Most meg majd kereshetem az 
ellenérveket, hogy a pártatlan
ságnak legalább a látszata meg
legyen. 

Bár let isztultnak nevezhető de
sign, ámde a két túlméretes ke
rekded gomb biztosan megosztó, 
főleg mert színben az eltérés a 
készülékházhoz képest a lehető 
legnagyobb. Míg az zongoralakk 
fekete, addig a gombok króm
ezüstök. Passzol mindkét tábor
hoz, vagy inkább egyikhez sem? 

Fu ra, na, mindegy tovább lépek. 
Az oldalak lekerekítettek, így 
ezzel is csak házon belül illeszt
hető, a hátulját pedig az RCA 
csatlakozók és a hangfaltermi
nálok teszik megszokottá, - már 
a hifis szem számára. Semmi 
különös könyvelhetném el, csak 
ott van a belseje. Abban pe-
dig lesz valami plusz, az árához 
képest mindenképpen, mert a 
muzsikálás kifejezetten fekszik 
neki. Értem ez alatt, hogy nem 
rondít bele a zenébe, vagyis nyo
mát csak annyiban fedezern fel, 
hogy hallgathatóvá válik általa 
a felvétel. Ebben nincsen sem-
mi különös egészen addig, míg 
nem próbálok bekötni valami 
kezem ügyébe esőt a high-enden 
innen. Ekkor jön a fészke lődés, 
meg a fejvakaródzás, hogymost 
mi nem stimmel. Miért kerül t 
távolabb a zene? Hová veszett 
el a magától értetődő természe
tesség? Egység, az mi? Pedig az 
előbb még technikamentesen 
szólt a számom, most meg bele
zavarodik az elektronika. Persze 
visszakötöm őt, újra megütközök 
a formán és újra megnyugszik .. 

a lelkem a zenében. Azért sem 
veszem meg, keresek va lami drá
gát, majd az megoldja. Végül is 
meg, de ebben akkor is ott van 
valami olyasmi, amit úgy hívha
tok, hogy hallgathatóság és azt 
hiszem ez a legfontosabb. 

Marad bekötve, de a kérdés rög
tön az, hogyan adom be ezt a 
barátaimnak, - mert nem túlzot
tan ismert a márka, vagy nem 
túl drága, vagy, mert ni ncs benne 
semmi monumentális, amire egót 
és presztízs! lehetne építeni. 
Megbékélek inkább és egyre 
rakom be a zenéket. Tűnik tova a 
külvilág és szippant be a belbecs. 
Együtt rezgek a dallammal nincs 
eleje és vége, egység és teljes
ség van. 

Nyilván a kért és adott teljesft
ményszint megfelel az Avalo-

nok hajtásához. A kábelek sem 
lógnak ki a sorból, közvetítenek 
saját kommentár nélkül. A hifi 
állvány a szeizmikus hatáson 
kívül helyezi a rendszert, nyuga
lom van. Miért lenne rossz? - hi
szen az akusztika és a beállítás 
sem az. Informatív a hangfal és 
a Pierre Lurne Audiomeca Mep
histo futómű l Ambrosia DAC is 
az, - meg zenei. Nincsen digitális 
íz és nincsen csöves mismásolás 
sem. jelközlés van, mégpedig 
azon a szinten ahol nem érzek 
behatároltságot. A rendszertól 
függetlenül él a hang, ezt mindig 
szerettem, a jó szell ismérve ez. 

A megszekott tesztlemezek 
sorjáznak a futóműben, átfogó 
stílusban a klasszikustól a jaz
zen át, a popdalokig bezárólag 
felcsendül minden, csak, hogy ki 
legyen elemezve a szett, azon 
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belül is fő leg az erősítő. Helyt
áll, jelzem jó körülmények közé 
kötve. Éppen ezért megpróbá
lom kissé butítani a rendszert. 
Tápkábel csere és szerényebb 
összeköttetések, majd CD játszó 
csere Sony SCD-XA777ES-re, de 
nem hagyja magát hangzásában 
különösebben zavartatni. Változik 
ugyan, azonnal kimutatja új kör
nyezetét, de a hal lgathatóságá
ból nem enged. Nyilván módosul 
a felbontása, a sávszélei, vagy az 
átadott információ, de megtartja 
a zeneiségét. 

Mivel nem sikerült kihoznom a 
sodrából ezért nem is firtatom 
tovább. Pedig lehetne, de el
mondom miért nem érdemes. Ha 
valaki ezt veszi nyilván igyekezni 
fog megfe le lő körülményeket 
biztos ítani a számára éspedig 
azért, mert aki elkölt ennyi pénzt 
minőségre, az az illesztésnél is 
szempontként figyelembe veszi 
majd. Ezért nem tartom valószí
nűnek, hogy va lahol a sutban fog 
kallódn i és azt sem, hogy nem 
fog kapni néhány legalább kicsit 

tisztességesebbnek ne
vezhető összekötő kanó
cot, meg valami jóféle 
hangfalat a végére. Azt 
sem tartom valószínű
nek, hogy kizárólag MP3-
allesz etetve. Szóval, 
aki hazaviszi az va lamit 
tenni fog, hogy a tudásá
nak legalább egy részét 
kihozza be lőle és az a 
véleményem ennyi már 
elég is neki, mert szeret
hető és könnyen vegyül 
el egy jobb társaságban. 

Kü lön ajánlást nem írok, 
mivel eddig az egész leg
inkább az volt. Ellenben 
a műszak i paramétere iről 

néhány szót illene. Kez
dem a csomagolásától, 
mely egyszerű és funk
cionális, azaz semmi kü
lönös és említésre méltó. 
A táv irányitója szintén 
egyszerű és funkcioná lis, 
tulajdonképpen semmi 
kü lönös, ellátja a felada
tát, hangerőszabá lyoz, 

- bemenetet nem vá laszt, nagy
jából ennyi. 

Baloldalon alul kilóg be lő le egy 
kissé ormótlar1 bekapcsoló gomb, 
ezzel bekapcsolom, majd az ele
jén a led vil log egy kicsit, végül, 
úgy fél perc múltán ráadja az 
erős ítő a feszt a falakra és jelzi, 
- készen állok. Phono bemenetet 
ne keressünk rajta, azt a Leetor 
kü lön dobozba helyezi, lényeg i 
elemként és úgy tálalja mellé. 
Érdemes, mert a mikro voltoknak 

jót tesz az üzemi elszeparáltság, 
értem ez alatt a hálózati tápoktól 
valóminél nagyobb elkü lönítést. 
Vonal bemenetekkel el van lát
va, méghozzá e legendővel, szám 
szerint öt van és három kimenet 
is van, melyből az egy ik hangerő 
szabályozott. Hangfal kimeneti 
csatlakozó csak 4 darab van, eb
ből nem lesz duplán hajtás. De
hogynem, mert egyszerre fogad 
banánt és villát is, ha így kötjük 
be, máris lehet duplán hajtani, 
kérdés érdemes e, mert van az 
örök dilemma, -egy jobb kábelt, 
vagy kettő szerényebbet? Akkor 
meg már legyen dupla erősítés 

és úgy a meghajtás. 

Műszaki jellemzők: 

Elektromágnesesen árnyékolt 
acéllemez ház 

Rezgésesi liapitott talpazat 

Polírozott akril e lő lap 

Antisztatikus delrin ipari műan yag 

kezelőgombok 

Hibrid technológia, elektroncsö
ves előerős ítés, MosFet végfoko
zat, m indkettőhöz külön toraid 
tápellátással 

Alacsony zajszintű 6922IECC88 
dupla trióda 

Alacsony torzítású egyedi terve
zésű Lexan MosFet 

Teljesítmény: 2x70 Watt l 8 Ohm 
- 2x100 Watt l 4 Ohm 

Frekvenciamenet: 15 - 150000 
Hz+/- 1dB 

Torzítás: > 0.1 Ofo 
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Előre szóltam a forgalmazónak, 
csak akkor adja oda, ha többet 
nem akar belőle értékesíteni. A 
kábelek területén nehezen vi
selem a kompromisszumokat 
Hogy miért? Kifejezetten zavar, 
hogy nem elég a rendszer sajá
tossága in keresztül visszakapn i 
a forrásanyagot, emellett még a 
kábelek színezését is hallanom 
kell . Márpedig, ha korrekt kívá
nok lenni, akkor a meghallgatás 
során sem fogom szépfteni a 
történteket, úgy írom le, ahogyan 
az van. Ez pedig a kereskedőnek 
vagy tetszik, vagy nem. jobb 
előre tisztázni az ilyesmit és most 
minden elismerésem felé. 

Végül is mi baj lehet, bedugom, 
meghallgatom ezt a néhány tíz
ezerforintos, legfeljebb százezres 
kábelt és végül annyiért még 
akár jó is lehet, legalábbis az 
árkategóriájában. Megkaptam az 
árlistát és 210, de nem euróban, 
hanem ezerben és forinttal szá
molva! Kicsit megfordult velem 
a világ,- legfeljebb nem jelenik 
meg a cikk, morfondíroztam ma
gamban. 

Tessék meghallgatni, szól az örök 
mottó, de errő l már volt szó és 
egyáltalán nem biztos, hogy ez a 
nagy önállóság segíthet. Kezdve 
azzal, hogy aki eleve ért houá 
az el sem olvassa e cikket, leg
feljebb kedvtelésből, hiszen úgyis 
tudja, mit tegyen ahhoz, hogy 
jól szóljon a rendszere. Aki pedig 
"későn érő típus" hiába hallga
tózik, mert vagy téves következ
tetésre jut, vagy semmilyenre, 
esetleg szerenesés és a helyes 
eredményre, persze azt is téve
désből. Az a legjobb, ha szakértő 
teszi egyenesbe a felhasználó 
alatt a technikát... 
' ; 

A kábelről 

1 MHz feletti frekvenciál< ellen 
árnyékolt tápkábel, a dugó ré
szen beépített szúrőáramkörre l . 

Ezálta l nyúj t védelmet az elektro
mágneses interferencia és egyéb 
hálózati zavarok ellen. (Több lép
csős túlfeszültség elleni védelem, 
egyben villámvédelem is.) Szin
tén árnyékolt, fém tokozású csat
lakozókkal a végein, rendesen 
kidolgozva, minőségi kifogásom 
nincsen. Semmi csicsa, minden 
funkcionális. Közöttük a drót is 
az, kicsit merev és kicsit hajlé
kony, még a vállalható formából, 
mely nem rántja le a könnyűsú
lyú versenyzőt a polcról és vi
szonylag könnyen integrálható a 
készülékaljzatokba. Igazából nem 
egy design múremek, de nem 
is kerül annyiba és a pénzünkért 
kapunk egy t isztességesnek ki
néző múszaki produktumot, mely 
ellenálló a hétköznapi mechani
ka i behatásokkal szemben. 

Beépített szúrős ' Mire jó ez? 
Nyilván a hálózati zavarok elhá
rításáért Igen persze, de akkor 
miért nem egy komolyabbnak 
tűnő leválasztó elektronikát ho
nosítunk? Csak. Tessék ezt a 
választ elfogadni. Ez is lehet egy 
választás. És a piaci rést az RO 
megtalálta. Aki nem akar elektro
nikát az egész rendszer elé, mert 
elég neki szűrés egy-egy egy
séghez ezzel meg tudja oldani. 
Ugyanakkor biztos vagyok abban, 
hogy nem érdemes csordában a 
készülékek e lőtt alkalmazni. Egy-

fe lől nem éri meg, - hacsak nem 
ad a kereskedés flottakedvez
ményt, de akkor is érdemesebb a 
tápszúrésért fele lős fő egységét 
alkalmazni. http://hifimagazin. 
net/rd-emi-neutra li z er 

Addig is próbálkozok ezzel, ami
ről nem árt tudni, hogy a ter
helhetőségének vannak korlátai 
és inkább a kis, illetve közepes 
fogyasztókat érdemes vele ki
szolgálni. Arról nem szól a fáma, 
mi történik akkor, ha véletlen 
valami nagy fogyasztót kötök rá, 
ami könnyen felvesz 1-2 kilowat
tot? Szerencsére ezekhez úgyis 
a legtöbbször spéci drót és 20 
amperes csatlakozó jár, ezért in
kább nem firtatom, mindenesetre 
érdemes észben tartani, hogy a 
névleges átviteli teljesítménye 
SOOW, míg a maximális áram át
vitele 2,2A. 

Esetemben kerüljön inkább bel
jebb a Leetor ZXT-70 integrált 
erősítő hátsójába és mindjárt 
szépen viszi is. üzemszinten mú
ködik, minden rendben van. Ettő l 
kellett annyira félni?- kérdeztem 
magamtól. Mert felkészültem rá, 
hogy a hang tovaszáll, a zavar, 
amit majd a kábelnek köszön
hetek meg marad. jelentem a 
feltevés nem jött be, csak még 
azt nem értem miért. A stan
dard tesztre használt tápkábel 
bizalmamat élvezi, mindig ked
ves vele a zenélés, - sajnos, 
mert így a legtöbbször butítani 
kell, hogy az objektivitás jobban 
a felszínre kerüljön, mert nem 
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mindenki hallgatja a rendszerét 
túltenyésztve. Most meg semmi 
manír, felesleges kűr a hangban, 
zavar, visszhang, mellékzörej, 
vagy bármi olyan, amit ne lehet
ne hamar megszokni és meg
szeretni. Megmaradt a hallgat
hatóság, esetemben illeszkedik 
és ... Pont. 

Hallottam már több rendszerben 
is_ és ez nem mind ig volt ilyen, 
foleg ebben a mértékben így, de 
az biztos, ha nem lenne jó ide, 
aszett kimutatná. Ami az Ava
Ionok, Pierre Lurne Audiomeca 
Mephisto l Ambrasia futómű-dac 
páros és az 1-es tesztszoba. A 
körű lmények már számos eset
ben tisztázottak. Most csak 
annyit tehetek, hogy kicsit dug
dosom ide-oda, kipróbálom más 
e lekt~on i kákban is, de ettő l még 
m1nd1g nem lett világos, hogy a 
zavarszűrés hatása miért nem 
annyira nyi lvánvaló a hangban. 
Már úgy értem a negatív hatása. 
A pozitív sem. Mi van itP Las
san csak derengeni kezd, hogy 
ez vagy olyan jó, hogy kivonu l a 
rendszerbő l a zenének meghagy
va a teret, vagy ülhetek vissza a 

hifisuli második osztályába, mert 
ezek szerint hiányoztam az órá
ról, mikor azt vettük, hogyan kell 
az ilyesmit meghallani. 

Ajánlás: 

Hal lottam több rendszerben is 
ezért könnyebben találok fo- ' 
gódzót vele kapcsolatban úgy 
tűn i k, az árát megéri, mert tud 
valamit, amitő l nem rossz, vagy
is inkább jó. Ettő l függetlenül 
az illeszkedés dönt és nem a 
hangzásjellegbeli, hanem inkább 
a funkcionális, mert lehet olyan 
elektronika, amit érdemes vele a 
hálózatról leválasztan i és szintén 
vele összeköttetésbe hozni. Nem 
érezni különösebben a hatását 
ha megtalálta a helyét be lesi~u l 
a rendszerbe és segít abban, 
hogy az hallgathatóbbá váljon 
Ekkor kü lönösebben saját jellegét 
nem hallatja. Ha nem illeszke
dik, akkor sem, mert nyilván
való, hogy nem illeszkedik és ez 
eléggé fe l tűnő lesz ahhoz, hogy 
elvonja a figyelmet, - magáról. 
Helyette inkompetenciát érzéke
lünk, ami gyorsan kiugrasztja a 
helyérő l, mert úgy tűni k, szinte 
" jelzi", - hogy öreg nekem nem 
itt van a helyem. A miértekre ott
hon leli meg mindenki a vá laszt 
és most is csak azt mondhatom 
ha már hifizünk, -tessék meg- ' 
hallgatn i, kipróbálni, kísérletezni. 
Ha mást nem, legalább építjük 
az emberi kapcsolatainkat akár 
értékes barátságokra l e lh~tünk 
j obban lehet együtt hifizn i és 
nem utolsó sorban megismerhet-

jük azokat, akik az audio ku ltúrát 
képviselik hazánkban. Ez esetben 
érdemes lesz vigyázni, mert a 
forgalmazóval nagyon meg tudja 
magát szerettetni az ember és 
némi kedvezménnyel ugyan, de 
könnyen egy ilyen tápkábelt ta
lálhat a készüléke hátuljában. 

Műszaki adatok: 

Szűrés és védelem: két induktü
vitás növeli a belső impedanciát 
ezzel késleltetve a hirtelen áram
növekedést. Ennek köszönhetóen 
a következő lépcsőben a villám
védelem gyorsabban reagálhat. 
Három darab gyors és túlmére
tezett fém-oxid varisztor fokoz
za a továbbiakban a védelmet 
mivel elnyomják a túlfeszü ltség 
élét, melyet a villámhárítók nem 
szűrtek le, ezzel a túlfeszültség a 
vezető lépcsők között külön-kü
lön csökken. Beépített áramkom
penzált fojtótekercs kiegészítve 
egy kondenzátorkészlettel a 
szimmetrikus interferencia csök
kentésére a következő fokozat. 
Végül a gyors varisztorok csök
kent ik a tú lfeszültséget, mely az 
előző szakaszokon átment ezzel 
bezárva a szűrőt. ' 

3x4mm OFC réz vezetők 
Magas minőségű alkatrészellátás 
Nem gyúlékony alkatrészek 
Maximális átviteli 
teljes ítmény: 500 w 
Maximális üzemi feszültség: 230 
VAC + 10% max. 
Maximális áram: 2.2 A 
Belső impedancia: 0,5 o 
Maximális szivárgó áram 
0,075 mA 
Energiafogyasztás: <O, 1 w 
Szigetelés: > 4000 v 
Tú lfeszültség-védelem: > 4500 v 
Burst védelem: > 6000 v 
Elektromágneses térvédelem: > 

20 V lm 
EMC szűrés : -17 dB 
(30 kHz - 1 O MHz) 
Árnyékolás az 1 MHz feletti frek
venciák ellen 
Hosszúság: 1,5 m 
Szín: ezüst 
Forgalmazó: lmpressívia Kft 

' . 
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Ez elég kényes téma. Sokan 
gyártanak alapanyagtól kezdve a 
késztermékig mindent az elektro
mos kábelek területén. Általában 
igaz, hogy minden gyártó a maga 
megoldásaira és termékeire es
küszik, és bizonygatja, hogy az a 
legjobb. Mi lenne, ha egyszerűen, 
valaki csak annyit mondana, az 
enyém is egy út. Persze hozzá 
teheti, szerintem jó út! 

Aki felfedezte ezeket, az általunk 
használt alapanyagokat, nyers
anyagokat, nem tekinti a maga 
érdemének, hogy ezek léteznek 
és nagyon hálás értük. Szeré
nyen, mint ha az 6 érdeme ben
ne se lenne az egészben, beszél 
a kollekcióról. Pedig igencsak 
meg kellett tanulni és tapasztal
ni, hogyan kell a szálakat egymás 
mellé tenni és felépíteni a szer
kezetet, hogy a legjobb energia
szintet hozza ki a végén. 

Ha nem is mindent, de néhány 
dolgot elárul. japánban készül
nek, készü ltek, igen magas 
minőségben, még jó néhány 
évtizeddel korábban -ami ugye 
jót tesz a szerkezetüknek. Ez a 
két dolog az alapja az egésznek. 
Litze szerkezetű a felépítése min
den kábelnek, nem sodrott, ha
nem párhuzamosan futnak a kis 
keresztmetszetú "fonalak". Min
den faj tának más és más a hosz
sza is, ez is befolyással bír. Persze 
az arany szálakkal csfnnyán is kell 
bánni, hiszen elég drága dolog ... 

Ami viszont igen érdekes, és kü
lönleges, hogy a különbözó kate
góriájú kábelcsaládok nagyjából 
ugyanabból az alapanyagból 
készülnek, Igy annyi a különbség 
köztük, hogy más az energia
szintjük. Ez ped ig kulcsfoga lom. 

Ebben a kategóriában, már jó, ha 
a gyártók nem hangzásbeli kü
l önbségekről beszélnek, hanem 
az energiaátvitel és a dinamika 
megnyilvánulása iról. 

Én magam is úgy tapasztaltam, 
hogy minél fennebbi kategóriából 
próbálgatunk kábeleket, annál 
kevésbé beszélhetünk önhang
ról, hanem egyre inkább csak 
áteresztik magunkon az infor
mációt, egyre kevesebb szűrés 
mellett. 

Itt közbevágok magamnak, hi
szen rögtön vissza kell kanyarod
nom az installáció fontosságához. 
Hiszen mindezek felismeréséhez, 
megtapasztalásához arra van 
szükség, hogy megfe lelő legyen 

a hi fi berendezésünk és az egész 
házunk elektromos installációja. 
(Nem beszélve a hallgató hely
ség akusztikájáról.) Sokan talán 
még mindig azért nem tulajdoní
tanak nagy jelentőséget a kábe
lezésnek, mert nem tették helyre 
a fogyasztóik fázisbekötését és 
így egy esetleges és bizonyára 
helytelen energia-rendszerben 
kevésbé hallják meg a különbsé
geket és tudják meghatározni ká
beleik képességét. Erre továbbra 
is fokozottan figyelnünk kell! 

De visszatérve a réz és arany ká
beleinkhez, elmondhatjuk, hogy 
önhangjuk, -amennyiben helyes 
a hifi eszközök és a ház minden 
fogyasztójának fázisbekötése, -
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nincsen. Különbség két dologban 
van csupán. Az egyik, amihez 
vissza is térek, az energiaszintek 
területe, a másik az anyagban 
rej lő különbség, hiszen az arany
nak, jóval nagyobb a potenciálja 
ezen a területen. 

Talán szerelnénk is felállítani, 
meghatározni egy skálát, amin 
jellemezni tudjuk a kü lönböző 

kábelek energiaszintjét ebben a 
magazinban. 

Mivel kevesen használnak arany 
alapanyagat az audio kábelek 
területén, nehéz közérthetőnek 
lenni, de úgy tapasztaltuk, hogy 
mindentól jobb vezetési képes
sége van, így a legdúsabban 
összerakott kábel, egytől tízig 
érő skálán, tizenötös, azaz 15-ös 
energiaszinttel bír, így fogalmaz
zuk meg. Tehát mármost jelez
zük, hogy kilóg a sorból, messze 
másfélszeres erővel bír, mint a 
legjobb réz összetétel, aminek 
egyébként 10-es értéket adunk. 
Bármilyen tesztet igyekszünk 
majd megejteni, ezen a skálán 
szerelnénk értékelni az energia
átviteli, dinamikai szintjét. 

fgy egy kiemelkedően jó kábel
nek lehetősége lesz arra, hogy 
kilépjen a skálából és arra is, 
hogy elérje, vagy átugorja az 
általunk legmagasabbnak tartott 
értéket is. 

Persze bizonyára lesz olyan is, 
amiról nem csak a skála alapján 
fogunk beszélni, hanem leírjuk, 
milyen hangzásbeli jegyei van
nak a zenének, ha azt használ
juk. Tehát, hogy van valamilyen 
önhangja. Ez sem feltétlenül baj, 
hiszen mindenkinek ki kell vá
lasztania a neki legjobb "hangú" 
vagy nem hangú, és ár/érték 
arányú kábeleit is. 

2. Rész 

Energiaszintek 

Nos, szó volt arról, hogy ezeknek 
a réz és arany kábeleknek már 
nincsen önhangja, csak energia
szintben és dinamikai megjele
nítésben mérhetó a tudásuk. Ezt 
szeretném most jobban kifej ten i, 

egy kicsit a személyes tapasz
talataimon keresztül. Ami mód 
viszont alapjában véve rizikós, 
hiszen, ha valaki megoszt, akár 
csak egy dolgot is az é letéből, 
már a kritikának is kiteszi magát, 
sebezhetövé válik. 

Ezt pedig azér t hangsúlyozom, 
me rt az elm ú It évek tapasztala
tai azt mutatták meg számomra, 
hogy az emberek, - sok hifis is, 
- alapjában véve saját magukkal 
vannak tele, és másnak az ötle
teit nehezen fogadják el. Nem 
örömmel és érdeklődve fordulnak 
a másik munkássága felé, készen 
arra, hogy hátha még tanulhat
nak valamit, hanem inkább kri ti
kusan és cinikusan. 

Éppen ezért szerelnénk tudato
sítani, hogy szerkesztőségünk 
mindegyik tagja igyekszik nyitott 
lenni minden új ötlet és tanács 
felé, és amennyiben valaki jobbal 
áll e l ő, örömmel fogadjuk minden 
területén a hi fi nek és a magazin
nal kapcsolatban is. 

A megtalált l ehetőségek, a réz és 
arany anyagok, eddig úgy talál
tattak, hogy a legjobbak között 
vannak színezetlen és természe
tes megszólaltatásukban, és nagy 
energiaátvitelükben, energia
szintjükben. 

Ez a tulajdonság pedig mérések
kel, az e lektronfe lhő vándorlásá
nak minóségével is leírható, jelle
mezhető, de mi most egyszerűen 
a hallottak szempontjából írjuk le. 

Ugyanazon rendszeren tesztelve, 
amelyik (lehetőleg homogén) 
kábelszeltel gyorsabb, tartalma
sabb, egyszerre több részletet 
megje len ítő, nagyobb felbontású 
teret adó, hangszerhúbb, élet
hűbb, természetesebb, zeneibb 

előadást tapasztalunk, annak 
ítélünk magasabb energiaszint
beli tudást. Az egészben a lényeg 
pedig a természetesség és a 
jelenlétérzet 

Amikor elkezdtem kábelekkel 
fog lalkozni, különbözó hang
tónusokat vettem észre és igye
keztem a legtermészetesebb 
hangot kihozni a rendszerembóL 
Általában réz, kevés ezüst és 
szén alapanyagokkal dolgoztam, 
barátaim tanácsolásával és szin
tén egyedi módon. Nem kerülhe
tem ki a név említését, melyre 
azóta is felnézek, NS, azaz Natu
ral Sounding. Egy nagyon ügyes 
hazai gyártót fed ez a név, aki 
igyekezett olyan kábeleket, eró
sítóket, dac-ot stb. gyártani, amik 
a természetesség hangzás vissza
adására törekszenek. ó segített 
sok éven át nekem mindebben. 
Néhány tesztet majd igyekszünk 
is közölni a termékeiról, nagyon 
jó eredményeket ér el, különösen 
új alapanyagokkaL 

Am ikor megkaptam az első réz 
és arany, összekötő kábeleket, 
egy egészen más út bontakozott 
ki előttem. Persze fokozatosan 
tértem át és építettem fel én is 
a kábel-láncot homogénre, aho
gyan a fülem és az igényeim is 
fej lódtek. 

Érdekes volt ebben a fej lődésben, 
hogy minél több kábelt váltottam 
ki ezekre, annál jobban át kellett 
alakítanom a szobámat és annál 
jobb eszközöket is kellett vásá
rolnom, készítenem {Ez utóbbiba 
nem mennék jobban bele, talán 
csak annyit róla, hogy szeretek 
hangfalakat fejleszteni, átalakí
tani.) 

Azért volt ez így, rá kellett jön
nöm, mert a kábelek l ehetősé -
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geihez fel kellett nőnie a többi 
elemnek is. 

Viszont egy i dő után, már nem 
arra kellett figyelnem, hogy mi
lyen a térhatás, milyen mély, 
vagy széles a színpad, vagy, 
hogy maradt e a hangzásban 
enyhe színezés valahol. Hanem 
arra, hogy milyen közel vagyok 
a zenészekhez, mennyire akarok 
távol ülni a színpadtól, és, hogy 
mire is akarok figyelni egy össze
tettebb, többhangszeres műnél, 

mert mindegyik mikrofon mun
káját, egyesével, a hangszerek 
belsejéig, az énekesek tüdejéig 
végig lehet követni. 

A felvételek elkezdtek annyira 
kiny ílni, hogy már eltörlódtek a 
határok és az akadályok (stúdió, 
mikrofonok, kábelek, keverők, 
rögzítés, átalakítás, nyomás, és 

a visszaha llgatás elemei), amik 
megkülönböztetik a felvételt 
az é lő zenétőL A hangok már 
a hangszer belseje és a fü lem 
közötti pályán járták az utat 
oda-vissza "fénysebességgel". 
A tér minden irányába, mint
egy szupersztrádán terjedt 
minden hang. Ez érvényes 
minden frekvenciatartomány
ra, mindemel lett pedig egész
ben szólal meg a zene és a 
l ehető legtermészetesebben. 

Amikor már minden eleme 
ugyanolyan nagy en erg iaszin
tű kábellel volt összekötve a 
láncomnak, vagy, amikor be
mentem az egyik lehallgató, 
teszte lő helységünkbe, egy-
re inkább azt éreztem, hogy 
annyi hang és annyi módon 
érkezik a fü lembe, hogy meg 
kell érnie a tudatomnak a fel-

dolgozásra. Már nem csak zenét 
hal lgattam, hanem egyenesen 
átszőtt és behálózott, felrántott 
a színpadra az az energia, ami 
áradt a hifibőL 

De igaz, amíg át nem éltem ezt, 
nem értettem, hogy mirő l van 
szó. Viszont, most nagy örömmel 
igyekszem megosztani a tapasz
talata imat, -ami tárhelyet még 
szerelnék folyamatosan bőv íte

ni, - hogy más is kedvet kapjon 
a fejlesztésre, és helyretéve ins
tallációját, meghallja és alakítsa 
kábeleivel (is) rendszere tudását, 
a még természetesebb és élet
hűbb zenehallgatásért. 

DM 
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D/A konverterérőllesz szó 

A Human Audiával kapcsolatban 
mindig is az volt a benyomásom, 
- bevallom mélyebb ismeretek 
nélkül, hogy szemléletükben az 
arany középutat keresik. Eleinte 
távolról figyeltem a munkásságu
kat és innen nézve inkább tűntek 
középszerúnek, de a termékeik 
fej lődése időve l rámutatott, hogy 
a középpontban az egyensúly, a 
hallgathatóság, illetve ezen belül 
az é lő és vibráló e lőadásmód áll . 

Az állvány tetején landolt az 
a42-es erősítő és a DAC is, - jól 
megférnek egymás mellett, iga
zán helytakarékosak. Ha okosan 
szerelnék hozzányúlni a témá
hoz, akkor az első benyomások
kal kezdem, - ahogyan a polcon 
lapulnak az elektronikák. Barát
ságos a megjelenésük, ami nem 
különösebben feltűnő, ezért a 
család sem azzal van elfoglalva, 
mennyibe kerülnek és irigységet 
sem váltanak ki. A Diófa ház ter
mészetességet sugal l, otthonos 
hangulatot teremt és én is otthon 
érzem magam a társaságukban. 

D/A konverter, - az elő lap jobb 
oldalán egy fekete tekerőgomb
bal, a teljes vezérléshez. Ki-be
kapcsoló és egyben bemenet
állító, az elülső légrészbe integ
rált ledek visszajelzése szerint. 
Hátulján két SPDIF bemenet, 
amiból az egyik BNC, a másik 
RCA csatlakozású és az analóg 
RCA kimenetek. Tudom fur-
csa, de növeli felé a szimpátiát, 
mert látszik, hogy a csatlakozók 
nyáklapra vannak integrálva és 
n inc se nek rögzítve a házhoz. 
Ezzel a közvetlenséggel kicsit 
azt érzem, több a közöm hoz-

zá, hogy nem takargatja magát. 
Lehet, elektronikától ez feminin 
vonás, de akárhogyan is, nekem 
ez bejön. 

Feltöltve kaptam meg azzal az 
ukázzal, hogy kb. 8 órára ele
gendő még a szufla az akkumu
látorokban. Remélem elég lesz, 
gondoltam magamban, (ekkor 
még nem volt tudomásom a cso
magolásban rejtőző töltóról.) Túl 
voltunk az e lső meghallgatáson, 
melyből született a Raffai - Ban
tam tesztünk és l ehetőséget 
kaptam tovább vizsgálni, így rá
vitt a lélek, meg a kíváncsiság, 
hogy többet foglalkozzak vele. 
Ennek legelső mozzanata, hogy 
a fotóssal lencsevégre kaptuk az 
erősítővel együtt. Rögtönözve 
rátettern a tetejére, egyrészt jól 
mutatnak egymáson, másrészt a 
DAC felületén látszanak az idők 
nyomai, mivel vándorló tesztké
szülék. Ebbőlleszúrhettem, hogy 
érdemes vigyázni rá, érzékeny az 
intenzív mechanikai behatásokra, 
de az új állapotú erős ítő most 
ápol és eltakar. 
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A meghallgatás 

Miért vegyem le róla, ha olyan 
jól mutat a tetején, na meg a 
tapasztalat szerint az egymásra 
pakolt készülékek közül inkább 
a fe lső(k) vannak hátrányban. 
Rendszerbe kötöttem őket a tesz
telésre használt kábelezéssel, de 
nem a megszakott rendszerrel. 
Itt kü lön megjegyezném, jelen 
esetben sincs semmilyen sunnyo
gásnak helye. A kábelek igen jól 
közvetítenek, az állványok bizto
sítják a nyugalmat és a rezgések 
elvezetését, az akusztika pedig 
megfele l ő. Mindent hallani fogok, 
dörzsöltem a tenyeremet e lőre, 

azonnal kívánesi is lettem, ebbő l 

mi sül ki. 

Tesztlemezek: Dave Brubeck 
We're Ali Tagether Again For The 
First Time (Warner Germany). 
Bin-Jip- Enter (Lab6 Records). 
Nina Hagen-Nina Hagen Band(
CBS germany) 

Dave Brubeck lemezével nyitot
tam. Érdekes ... hmm, - mintha 
kissé hiányozna a karakter és a 
mélytartományban a dinamika 
is inkább olyan zörgős lenne a 
megszakott gurgulázás helyett, 
pedig a hangfalban van 5 mély
nyomó és a súlya 85kg. Egy 
darabig tűrtem, de, mert nem 
találtam különösebben okát, vé
gül levettem az erős ítót a D42 
tetejérő l. Változás van, - még
pedig egységesebb lett a hang, 

megjött a dinamika és végre 
igazán analógossá vált. Tulajd.on
képpen felmérhettem menny1re 
gyors és impulzív a DAC. Ke llően 

analit ikus és "pörgeti az infót 
ezerrel", ha népiesen foga lmaz
nám meg. Szóval akkor mégsem 
olyan középút, mint gondoltam? 
A szétválás nyugalmat hozott 
és a hangkép feltöltődött egy 
energiapaplannal, melyben jól 
megfért egymás mellett az infor
máció és a dinamika. Így máris 
inkább a feltételezett középút 
lett, mert ki fejezetten hallgatha
tóak lettek a dalok. 

De valami még mindig fur-
csa illetve túli jó volt. Kiderült, 
hogy elfelejtettem felkapcsoini 
a kismegszakítókat a lakásban 
és csak három áramkör ment 
a kilencbő l. Felkapcsolva már 
a tesztkörülmények jobban az 

átlagotthonhoz igazodtak, így 
az addigi nyugodt analógosság
ba beszűrődött a tápolda l fel ő~ 

a rendszerbe némi zavar. Elei n te 
kellemetlen volt, mert a finom 
részleteket ködbe burkolta, nem 
különültek el és nem váltak le 
úgy, mint előtte. De lassan kiala
kult újra egy egyensúly illetve a 
joviális fül is rendszerint az érté
kekre hangolódik rá, így már más 
súlyozással ugyan, de folytathat
tam a hallgatózást. A Bin-jipre 
voltam felettébb kíváncsi, - ta~án 

az elektronikus zene mélyintenzi
tása teszi ennyire kívánatossá. 

Rögtön elnézést is kérek, de pár 
sorban tisztáznom kell, hogy 
miért unom ~kissé a di
gitális forrást és annak kiszámít
hatóságát, és hogy menny1vel 
közelebb áll hozzám az LP, vagy a 
szalag, ezért ha el tudok merülni 
az egyesek és a nullák folyama
tában az már jelent va lamit. Le
het, azért van ez, mert a termé
szetben autentikusan képződn ek 
a hangok, a legritkább esetben 
pontszerű a forrásuk, ami így in
kább fenntartja a figyelmet, mert 
a helyzetük állandóan változó. 
A zenehallgatásnál ugyanakkor 
törekszünk a pontszerűségre, a 
lesugárzásban ez az ideálisnak 
tartott, így a tűpontos és emiatt 
igen kiszámítható digitális forrást, 
az agy i dővel érdeklődés hiányá
ban elkezdi mellőzn i, mondhatni, 
unni és, ha lehet, helyette inkább 
érdekesebbre fókuszá l. Bezzeg 
az analóg nyávogása, - még, ha 
nem is válik egészen tudatossá, 
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mert érzékelés i küszöb alatt van, 
inkább hasonlítható a természe
teshez. 

Ezzel szemben most van a hang
ban va lami lusta erő, ami kinyúj
tázik a térben és ebbe a figyelem 
könnyen belekapaszkodhat és 
felderítheti, hogyan és miként 
keretezi a tartalmat. Van egy ",ö
työgés ", nehéz másképpen meg
fogalmazni, amitól inkább való
ságosabbnak hat, mint művinek . 
Gépzenét hallgatok, ne felejtsük 
el! Részletes és árnyalt, analit ikus 
és tárgyilagos, emellett leválik 
a hang,falakról és egész jó teret 
reprezentál, de a l egfőbb, hogy a 
k iegészítő dinamika is jelen van. 
Ha figyelek, érezni a hálózat eny-

he befolyását, de nagyon könnyű 
elvonatkoztatni től e, - különben 
is mi tart vissza attól, hogy ismét 
lekapcsoljam az áramköröket, 
- vagy inkább járatom még to
vább? Az utóbbinál maradtam és 
a következő lemeznél. 

Nina Hagen régi kedvenc, - le
gyen itt egy k itérő ezzel kapcso
latban néhány szó erejéig, - és 
egyben anyám hosszútűrésének 

Achilles sarka. Soha nem mond
ta, hogy ezt, vagy azt a lemezt 
vegyem ki és hallgassak mást, 
kivéve ezt Az más kérdés, ha 
ta lá l ko zunk, bepróbálkozok 
rendszeresen, ekkor kedves, de 
riadt tekintettel nagyon tudja 
mondani, hogy ezt ne. A felvé-

tel egyébként igen jó, már CD 
lemezhez képest, de én LP-hez 
vagyok szokva ebben az eset
ben is, szóva l magasabban van 
a mérce. Talán ez tetszik eddig a 
legjobban. Értelmet nyer minden 
hangszer, az ének tónusa, el
haj lásai, a tudatosság áthallatszik 
a szájmozgáson. Felépülnek és 
egymásra is épülnek a hang
szerek, - ezek szerint nem rossz 
a keverés. Mindamellett, hogy 
informatív, könnyen befogadható, 
szinte él ő. Az egész rendszer 
alá dolgozik egy energiaszövet, 
mely összeköti azt a hallgatóvaL 
Megeshet, hogy ez a koncepció 
tényleg az arany középút, ahol a 
zene egyensú lyba kerü l, könnyen 

~ 
" 
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hallgatható és lazán é lvezhető. 

Ha igen gratu lálok, mert megcsi
nálták. Aztán persze lehet, hogy 
az én vélekedésern az egész, 
mivel direkt nem tájékozódtam 
jobban és lehet, hogy a cég tel
jesen más filozófiát képv isel. 

Ajánlás 

Akkumulátoros, kü lső tápról tölt
hető, de addig, míg tölt, nem 
üzemeL Hálózati csatlakozás 
nélkü l elmarad a zavar is és ez 
mindkét értelemben véve igen 
jól hangzik. Hogy tetszik-e a fi
zimiskája az szubjektív, - hogy 
a hangja tetszik e? - szintén az, 
nekem speciel tetszett. Viszont 
az biztos, ha keresel egy mo
dern 192kHz-es DAC-ot és nem 
akarsz sokat költeni rá és nem 
akarsz sokat költeni a közegre 
sem, melyben kifutathatod, menj 
el, ha llgasd meg, vagy vidd haza 
és próbáld ki. Szerintem, ha ár
kategóriáját teszed mellé kom
ponensenként, érdemes, mint 
választást fontolóra venni, sőt, 
ha eggyel magasabb árkategó
riájú komponensekkel párosítod, 

még azt is követni fogja. De, ha 
csak egy telefont teszel elé és 
egy aktív hangfalat utána, akkor 
is tudsz vele zenét hallgatn i és 
azt is élvezn i fogod. Bluetooth 
csatlakozásáról a Raffai - Bantam 
tesztben olvashatsz bővebben. 

Válogatott AD1860-K konverterek 

Valódi multibi tes R2R (18 bit) 
technológia 

Két SPD IF bemenettel rendelke
zik, RCA vagy BNC csatlakozóva l, 
melyek kombinálhatók is 

Lítium-ferro-foszfát (LiFePo4) 
akkumulátorok minimalizálják a 
zajt extrém alacsony be lső impe
dancia mellett 1-8 óra üzem idő, 

tö l tővel folyamatos 

0,002% THD +zaj 

192 kHz-es mintavételi frekven

ciájú jelet is fogad, 176,4 kHz-et 

azonban csak 12S bemeneten 

Alacsony ji tterű diszkrét csator

naillesztő log ika 

Áram-feszü ltség konverzió pasz

szív módon, ellenállás és feszü lt

ség erős ítő fokozat segítségével 

történ ik 

Kimenő feszültsége 2V. 

Forgalmazó: Human Audio 
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-de mégis kinek? 

Hallgatom és közben igyekszem 
rájönni. Gondolataim mentsvá
ra kat keresnek és lassan kezdek 
feleszmélni. Legelébb azoknak, 
akik minőséget akarnak, de nem 
így leírva, hogy minőség, hanem 
így: Mi nőség, - emellett fizetn i is 
szándékoznak érte, mégpedig so
kat. Nem csak a kivitelezésért, 
hanem a belefektetett munkáért. 
Jó látni, hogy áthatja a szellem, a 
kreatív elme ereje. Ezt birtokolni, 
vagy csak önmagában rágondolni 
is már felemelő érzés. A jó hír pe
dig a következő, nem lehet pusz
tán fétis ként tekinteni rá, - na, 
jó, vég ül is lehet, mert a h i fistő l 

ezt azért ne vegyük el, - de ez 
a hangfal azoknak való, akik úgy 
szeretnék élvezni a zenét, hogy 
az az é lettérbő l nem vesz el. 
Nem annyi ra idomul hozzá, ha
nem méreténél fogva inkább el
tűnik benne. Egyszóval e lrejthető, 

ha akarjuk, például egy irodában 
akár, - mert hiába leng i be a he
lyiséget a zene, bizony keresn i 
kell a forrását. Nem, - nem b lőd

ség, amit írok, ugyanis nehezen 
e l képze l hető az, hogy ilyen mé
retú hangnak ilyen pici dobozka 
legyen a forrása. 

Elrejthető polcban, asztalra ráfér, 
bedugható szekrény mellé, de 
he lyezhető e lőtérbe is, mert mí
ves a kivitelezése, a megoldásai. 
(És itt a válasz a fenti kérdésre: 
annak, aki nem akarja, hogy ott
honában, vagy a munkahelyén 
egy hangfal ránehezedjen a mi
liőre.) 

egyedü l benne, a fala i< mentén 
számos rendszer kelleti magát, 
- feleslegesen, mert perifériára 
szorult társainak most csak mel
lékszerep juthat, - törhetik meg 
az akusztikai hatását. A meghall
gatásnál szóban forgó lemezek a 
hifisek által oly nagyra értékelt 
audiofil teszt és a tanok szenti
menta lizmusa által körülrajongott 
nyolcvanas-ki lencvenes popdalai 
közü l kerü ltek ki. 

Nem háklis. Könnyen megtalálja 
a helyét, de addig is lehet vele 
zenét hallgatni, míg tologatjuk 
ide-oda. Való igaz, van az, ami
kor a legjobban összeáll a hangja, 
de egy kicsit úgy múködik, mint 
egy gömbsugárzó, ezért e miatt 
a tu lajdonsága miatt mindvégig 
vállalható marad, sőt tovább me
gyek, mindezt nem csak közép
rőL Ezt kérem, úgy hívják: ideális 
társ. (Amiért, most mé<Jis azokat 
szólítom meg, akik nem akarnak 
tudni róla, hogy a hang hang
falból jön, az azért van, mert 
pehelysúlyban indu l, márpedig a 
hifiben is mindenki a nehézsúlyra 
kíváncsi, akárcsak a bokszban. Ezt 

Könnyen sikerült beállítan i és a 
Leetor elektron ikái, úgy, mint CD , 
játszó és integrált erős í tő pedig 
megfele lően gardenírozzák majd. 
A 35nm-es helyiségben az akusz
tika rezgéscsillapítással meg van 
"mókolva", amibe jól illeszke
dik a dobozka. Viszont nincsen 

csak úgy mellékesen említem .. . -
az objektivitás kedvéért.) 

A hangja 

Nagy, - meg lepően nagy. Én is 
keresem, valójában mi szól, pedig 
látom. A nagy térben nagy a je
lenlétérzet. Fontos kihangsúlyoz
zam, ebben a helyiségben nem 
tolakodó egy pillanatra sem, igaz 
nem ülök benne a hangképben, 
a dobozkák olyan 3 méterre van
nak tőlem, miközben a hallgatási 
pozíció egy egyen lőszárú három
szögel formáz 

Azt nem foghatnám rá, hogy fel
bontás-vadász, - ugyanakkor ter
mészetes hangot képez. Azt sem 
mondhatom, hogy l ehenger l ő, 

- mindemellett a dinamika úgy 
van jelen, hogy hatása belesimul 
a hallójáratba, egy cseppet sem 
i deges ítő. Nem túlzóan anal itikus, 
de nem fed és nem sávhatárolt 
ebben a hozzá képest nagy tér
ben. Na jó, talán egy picit, de ez 
nem a hangfal, inkább a diffúzo
rak általi megfogottságot érzem. 
Szépen lehozza a muzsika lénye-
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gét és egyelőre azt írnám, hogy 
nem műfaj függő. Tervezünk ösz
szehason lító tesztet is, akkor és 
ott igyekezni fogunk árnyaini a 
képet róla ezen a téren is. 

Ajánlás 

Erősen oda van téve a koncep
ció. Raffai László tervezőmérnök 
elmondása szerint az áldozatho
zata l és a befektetett munka a fő 
pillérei ennek a mini monitor mé
retű hangfalnak. Én azt hiszem, 
a munka fája méltó gyümölcsöt 
termett, de e lsősorban az szakít
son róla, aki az élet örökérvényű 
igazságaival felvértezett pro
duktumot óhajt, ami ugyanakkor 
diszkrét is. Lehetaszoba dísze, de 
akkor az előtérbe kell elhelyezni, 
egyébként könnyen elbújtatható. 
Fő erőssége a szellem, mely most 
hangfalként öltött testet. A hangja 
szintén ezt a szellemiséget tükrö
zi, a megjelenítése éteri, írhatnám 
anyag-függetlennek is, mintha a 
hang nem a hangfaltesten át kép
ződne, hanem pusztán a léténél 
fogva vetü lne le róla. Erre uta l a 
méret, melyet megjelenít, - ilyen 
pici dobozkától ekkora hang, - ha 
nem hallottam volna, azt írnám, -
lehetetlenség. 

Adatok: 

Kivitel: 2-utas bass-reflex 

Érzékenység: 86 dB l 1 W l 1 m 

Impedancia: 6 Ohm 

Maximális teljesítmény: 60 W 

Csatlakozó: aranyozott 

Átvitel: 40 Hz-40 kHz (-6 dB) 

Hangvál tó: 
elektromos és akusztikai 

Keresztezési frekvencia: 2 kHz 

Vágási meredekség: 12 dB l Okt. 

Méretek: 28 cm x 21 cm x 28 cm 
(Magasság x Szélesség x Mély
ség) 

raffai-audio.com 
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készüléke, - műszaki elemzés 

Már sok teszt, leírás és beszámo
ló született a Lindemann Audio 
Musicbook sorozatról. A más for
rásból származó offline és on line 
anyagok átolvasása, saját teszte
lése és megha llgatása után az a 
leszűrődő eredmény, nagysi kerű 
a sorozat, szinte csak pozit ívan 
írnak a koncepcióról, hogy nem 
"csak" egy D/A doboz, hanem 
egy teljes értékű, az alkalmazott 
modem technológiákkal kom
pakt kivitelre méretcsökkentett, 
de High-End előerős ítő, hang-
erő szabályozó akár CD lejátszó, 
Streamer is egyben, az új digitál is 
otthon i rendszerünk központi ele
me. És a leglényegesebb, a kiváló 
funkcional itás mellett a hangmi
nőség is elnyerte a nagy több
ség tetszését, és a miénket is! 
Mind ennek ellenére úgy érzem, 
maradt még mit írn i kissé más 
szempontból, mitől lett ilyen, a 
bátor választásokról a felépítés
ben és az elektronikában ' Az itt 
írtak a sorozat mind a 4 tagjára 
érvényesek, és a legújabb, pár 
hónapja megjelent két legújabb 
modell t beleértve, ezek többlet/ 
kevesebb tudására ki is térek. 
A mostani elemzés a Linde-
mann Audio Musicbook 25 DSD 
típusról szól, ami a Musicbook 
koncepció második generáció-
ja, és sorozatának legmagasabb 
tagja. CD futóművet és e lő lapon 

elhelyezett USB-A csatlakozót is 
tartalmaz (HDD, Pendrive, tö l tő 
funkció), Streamer üzemmódban 
is használható, akár kü lső webes 
forrásból, akár a hálózatán vagy 

~i i i 

az USB-n át kapcsolt adathordo
zóróL A sorozat többi tagja tudá
suk szerint. (lásd a táblázatot) 

A sorozat 4 tagjának specifikáció
ja ezeket az alaptulajdonságokat 
leszámítva megegyezik, mert a 
felépitésük a közös részekben 
azonos, a kisebb tudású típusok
ba csupán nem kerü ltek beépí
tésre a plusz funkciókhoz ke llő 

alkatrészek. 

A koncepció és felépítés részle
tes leírása előtt pár mondatban 
érdemes írni a High-End szeg
mensben is zaj ló digital izációróL 
Ez már pár éve zajló folyamat, és 
az iparág e lőtt álló kihívás, mert 
mára világos, a High-End jele-
ne a nagy léptékű változás, az új 
technológiákhoz, a részben meg
vá ltozott és megjelent új felhasz
nálói igényekhez fe l fej lődés, sok 
esetben ezek elébe menő fej
lesztések, szabványosítás lett. A 
Lindemann High-End szegmens
be célzott sorozata ennek a fej
l ődés i szükségletnek az egyik jól 

·l 

elta lált példája ' A Undemann cég 
és a többi, High-End szegmens
ben alkotó, vagy ott is jelen lévő 

sok társa komoly útkeresésben 
volt és van. A CD minőségét so
kan vitatták, az analóg források, 
hanglemez, orsós magnó által 
adott High-End nívót említve, de 
a CD is bizonyította pár évtizede 
már, szerencsésen jól sikerült 
lemezekkel és igényesen meg
alkotott lejátszóval igen magas 
minőség érhető el, kiharcolta a 
helyét. Mára világos, hogy az 
új digitális szabványok által a 
High-End lehallgató rendszerbe 
hozható hangminőség az összes 
korábbi digitális forrást felül
mú lja. A HiRes és MQS felvételek 
által elérhető minőség már parti
ban van, összemérhető az ana lóg 
High-End források minőségéve l, 

és a digitálisan, fájlként hozzá
férhetősége, így széles körnek, 
új hallgatóságnak is tetsző leges 

számban e lérhető ez a minő

ség, szemben a lassan elfogyó, 
drágán és ma már sajnos nem 
is gyártott, így nehezen meg
szerezhető analóg csúcsot jelentő 

felvételekkeL így "összeértek" 
a határok, emiatt a High-End 
szegmensében is, az edd ig a tra-
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dicionális analóg vívmányaként 
elért csúcsok finom fejlesztése 
már nem elég. Megoldásokat kell 
adni, kész eszközöket, analóg és 
digitális High-End minőséget az új 
hordozókés források szabványait, 
weben keresztü l, hálózati és 
vezeték nélkü li loká lis eléréssel, 
új funkciókkaL Pár terü let szerint 
pontokba fogva az új kihívások: 

- Az elektronika technológiai fej
l ődése, a beépü lő dig itá lis meg
oldások, a High-End eszközökben 
használatos legkiválóbb minősé

gű alkatrészek méretcsökkenése, 
és a l eg korszerűbb építési/gyár
tási technológ iák a készü lékek 
méretcsökkenését vetítik e l ő. Az 
SMD technológ ia méretszintjén 
kifejlesztett legkiválóbb alkat
részek, vagy a hordozhatóság 
igénye miatt kidolgozott méret
csökkentés l ehetőséget teremtett 
minőségbőlleadás nélkül kisebb, 
kompakt méretű, a mai igénye
ket kiszolgá ló High-End eszközö
ket fejleszten i. 

- Tartalomszolgáltató, ésfvagy 
felvételi oldalon az új digitá-
lis stúdió technika, a nagyfel
bontású és magas bitszámon és 
mintavételi frekvencián rögzítés 
minden eddiginél többet örökít 
meg, i dőt állóan. Ezek a felvéte
lek időve l nem elmállóak, nem 
romlik a minőségük, károsodás 
nélkül transzponálhaták a tárolási 
formák között. Közben a meglévő 
és folyamatosan fejlődő digitális 
szabványok jóvoltából valóra vált, 
ami eddig nem volt. Akár a rög
zítés után i legkiválóbb minőségú 

Master is lehallgatható az otthoni 
High-End rendszeren, persze, 
ha van már High-End készü lék 
ennek fogadására ... vagy, az 
utómunkák minőséget nem csök-

kentő beavatkozása után, készre 
megalkotott High-End tarta lom
ként tud eljutn i a fogyasztójához. 
-Persze, megfe le lő pénzért... Így, 
pont a legma~asabb minőségű 

új forrásoknál sincs már szükség 
köztes médiára a technikai és az 
értékesítési láncban, a sokszoro
sítás és terjesztés megoldására i 
Egy visszaalakítás van, az High
End lehallgatórendszerben az új 

lejátszó és D/A. Aki ezt megfizeti, 
annak MQS a jutalma (Maste
ring Sound Quality) ez a digitális 
High-End egyik mozgatója, mert 
jobb lehet a legjobb e lérhető 
minőség, mind eddig bármikor i 
Ez az új technológ ia nem csak a 
most szü lető tartalmak hordo
zója, hanem a kincsestárakban 
megőrzött mesterszalagokról és 
mester lemezekről, korábbi digitá
lis konzervbő l készíthető digitális 
átirat, esetleg értő kezekben 
újrakevert, feljavított 40-60 éves 
felvételek teljesen új minőséget, 
új életet kaphatnak, és a ré-
gen csak hanglemezen elérhető 

tartalom mostani m inőségében 

a múlton túlmutat ! Ezzel, ha a 
jogtulajdonos üzletpolitikájába 
ill eszthető, és érdekében áll, van 
az az ár, és pont a High-End az, 
ahol ez beleférhet .. . mert ki van 
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kapcsolva a szükségszerű átala
kítások minőséget rontó hatása. 
Az eddigi topológ iában, akár 
hangszalagra, akár hanglemezre 
voltáttett az eredeti tartalom, 
ezt akár a legjobb eszközökkel 
visszahallgatva rom lik a minő

ség. A digitális stúdió technika 
úttörő szerepben van mostan
ság, negyedévente jönnek új, 
jobb szabványok, amelyeket, ha 
valaki komolyan veszi magát a 
High-Endben, akkor a lehallgatói 
oldalon is realizálni kell. Az MQS
en felül, ami az e lérhető legjobb, 
az egyéb minőségű és forrású 
tartalmakat a meghallgatóig el
juttató techn ikai és kereskedelmi 
láncolat fej lődése és áta laku lása 
is folyamatosan zajlik. Ennek is 
megvannak a szabványai, ezek
hez is igazodni érdemes. 

-A f ix lehallgató eszközök dolgá
ban írtam fentebb, de az igények 
átalakulása, a High-End minőség 

hordozhatóságának megjelenése 
1 O éve még elképzelhetetlen 
volt De mára már kiszolgá lni 
való igény a kiváló minőségű 

hordozható zenehallgatás, akár a 
High-End minőség is, és mint új 
fogyasztói igény /szegmens várja 

az új eszközöket. 

- Az itt részletezett kihívások 
alapján, az új szabványok lét
rehozatalában közremű ködés 
felértéke lőd i k. Az IT, adattárolás, 
adatátvitel, loT és SG, a HiRes 
aud io és MQS technológiákhoz is 
kapcsolód ik. Az itt kinyíló újabb 
és sokkal összetettebb l ehetősé

gek miatt nem kérdés, a digitális 
High-End fej l esztő i kezdeménye
ző részvevők kell, hogy legyenek, 
nem a mások által össz.erakott 
szabványok követői csupán, mert 
a szabványosító kezdeménye
zésekkel az egész iparág jövőjét 
alapozzák meg 1 

Ez így együtt igen széles palet
tát ad a fej lesztés feladata ira, 
és nem ellapozható e mellett az 
egész területet eltartó, a leg
fontosabb fi zetőképes kereslet, a 
meghatározó fogyasztói kör igé
nyei, az átalakulóban l évő zene
hallgatási szokások kiszolgálása 
sem! Sok cégnek el kelll kezdenie 
komoly piackutatással, stratégia
fej lesztéssel és marketinggel 
fog lalkozn ia, vagy konzorciumok
ba belépni, ahol ezt a szövetke
zett cégek együtt végzik, akár 

közös platformokat létrehozva, 
hogy sikeres lehessen az útkere
sés. A digitális High-End igényeit 
a legkomolyabban kielég itő, új 
szabványok az e l következendő 

pár évben alakulhatnak ki, most 
minden forrásban van még. Egyre 
csak kúsznak felfelé a kilohert
zek a mintavételezésben, a DSD 
szabványok megahertzei repked
nek, és a 32 vagy 48 Bites natív 
kvantá lás i sz intekrő l megy a pár
beszéd, miközben még 320kHz
es 24 Bites felvételek, vagy e 
felettiek is ritkán e lérhetőek az 
egyszerű embereknek, a pénzü
kért, a 11,2 MHz-s 8X vagy a fe
letti DSD anyagok is csak elvélve 
publikáltak még széles körben. A 
témakörök alapján látszik, a di
gitális High-End eszközök fej lesz
tésbe sok új, lényeges szempont 
is becsatlakozott Már nem csak 
az elérhető legjobb hangminőség 

a cél, ami az edd igi fő vezér lőel v. 

Priorilássá lépett elő az egy-
re inkább je len lévő IT, az általa 
megje lenő szolgáltatások és új 
funkciók, platformok, stb. High
End minőségben megfeleltetése, 
ami szintén nagyon összetett 
feladat. Teljesen új eszközök új 
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funkcióinak, szolgáltatásoknak a 
megvalósítása az új feladat, ki
élezett versenyben. - Miért is kell 
ezt? - Me rt High-End, tökéletesen 
működő eszközt kell nyújtani 
"ezért a pénzért ". A High-End 
sokat kell nyújtson a sok pénzért, 
akkor veszik meg! Nem enged
hetőek meg működési gyen
geségek, szaftveres hibák és/ 
vagy bizonytalanság, anomáliák, 
amelyek a kommersz aud io vagy 
IT szegmensben sajnos gyakran 
jelen vannak, néha a rendszerek 
fej l etlenségéből adódóan beléjük 
kódoltan. 

A be és felvezetésnek szánt rész 
eddig tartott, ami kihívásokat 
részletezte, ebbő l pár követ
keztelés jön ki. Mind ez a már 
tradícióval bíró "régi nagyok" 
esetében azt jelenti, hagyomá
nyuk, az elért egyéni fej lődés i 

vonaluk folytatásaként képesek-e 
versenyezni az új pályán, a tren
deket is f igyelemmel kísérve? 
Az lesz a töréspont a sikerük és 
csődjük között, hogy ki mennyi új 
digitális funkciót és szolgá ltatást 
képes High-End szinten létrehozni 
az eszközeiben? Képes-e olyan 

új stratég iát alkotni magának 
az adott cég, és olyan HW/SW 
fej l esztő i kört ta lálni és becsator
názni a tudásukat a tradicionális 
audioph ile fej lesztő ive l egy csa
patba, hogy ebbő l a végtermék 
is a várt legyen? Meglátásom 
szerint ezek a közelmúlt pár évtő l 

fogva a legfontosabb kérdések. 
Analóg High-End, a tradíció sér
tetlensége és továbbfejlesztése 
mellé érkezik az új minden-
féle, ami a digitá lis High-End, az 
egésznek jövője. 

Egy másik iparágban lezaj lott 
történet alapján a folytatás 
körvonalazódik. Párhuzamként 
ide eme lhető (már bocsánat!) 
az analóg csú csm inőségű fotó
zás, és a mára már sok területen 
ennek legjobbját is felülmúló 
digitális fotográfia fej lődésének 

alakulása t 20 éve, kb. amikor a 
digitális fotótechnika a szélesebb 
körű polgári iparban megjelent, 
még nem volt el lenfele sem a 
jobb diafelvételeknek, a közép
formátumú analóg gépeket és 
a speciális alkalmazásokat már 
meg sem említve r (pl. Rönt-
gen állókép fotográfia, ahol az 

analóg filmre készílés még ma 
is a csúcs, de a CT már digitális 
csúcsterület. .. ). A fotózás terü
letén az analóg karnerafejlesztés 
szinte azonnal megrekedt a digi
talizáció elterjedésével, és olyan 
100 éve ebbő l é lő óriáscégeket 
tett zárójelbe a vá ltás, akikrő l 

soha sem gondoltuk volna! Csak 
azok lettek túlé lők a rég iek kö 
zül, akik így-úgy képesek voltak 
fe lfej lődn i, az új technológ iához 
alkalmazkodni. Volt, aki a lencse
gyártását futtatta fel, mert a jó 
lencsék alapvetései a digitá lis 
világnak is. És volt, aki beleállt 
a kihívásba, volt víziója, tőkéje 

és fej lesztő i tartaléka a vázak 
fejlesztésében a teljes váltáshoz. 
Az audio esetében itt nem fog, 
vagy nem annyira gyorsan megy 
végbe majd az átrendeződés, 
mert hiába a digitálisan tárolt és 
átalakítókan át visszanyert leg
jobb analóg információ, az audio 
rendszerek további részei a nal ó
gak maradnak még sokáig, tehát 
ezek a részek el fognak tartani 
jó pár fej lesztési műhe lyt, a csak 
analóg eszközöket fej l esztákbő l 

is. Ezen megfigyelések alapján, a 
digitális (MQS és HiRes és az új, 
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még nem kiforrott szabványok) 
High-End audio a folyamatos fej
lődés által meg fogja közelíten i 
az ana~óg legjobbat hamarosan. 
Valamint az is va lószínű, a még 
újabb digitális technológ ia a sajá
tossága i miatt a jövőben felül is 
múlja majd az analóg legjobbat. 
(pl. a romlás nélküli kész felvétel 
bármikor eredeti reproduká lha
tósága mármost felülmúlja az 
analóg techn ikát, de a technoló
gia továbbfej lődésével a jövőben, 
hogy nagyot mondjunk a szám
háborúban, pl. egy 25,6 MHz-en 
mintavett, 256 Biten kvantá lt 
PCM felvétel, vagy az FM rád ió
zás megahertzeit ostromló szintű 

DSD fe lvétel már biztonságga l 
felülmúl bármilyen analógat elvi 
mi nőségben) . 

A megalapozónak szánt gon
dolatok zárásaként, érdekes 
kölcsönös trend vehető észre 
a High-End és kommersz aud io 
terü letei között a HiRes szabvá
nyainaik megje lenésétő l kezdve. 
Az összes terület fej lődése okán 
széles rétegek számára egy-
re jobb minőségben e lérhető 

a zene. Már a kezdeti alacsony 
értékeken a streaming oldalak 

is tú lléptek, FLAC jó minőség lé
pett a korábbi minőség helyére, 
tehát a kommersz audio fej lőd i k 

nagy léptékben felfelé. Ma már 
az MP3 és egyéb, veszteséges 
tömörítési szabványok álta l nyo
morgatott tartalmak tűnnek el! 
Akinek igénye van a nagyon jó 
minőségű zenehallgatásra, ma 
már nem kell lemondania akár 
a hordozhatóságról sem, olyan 
nagy cégek léptek be, és ezért 
csökken a határok közötti sáv a 
High-End területe és a kommersz 
audio területe között. Ami szintén 
igaz, hogy nem csak a kommersz 
audio fej lőd ik, hanem a High-End 
és ezen be l űl a digitalizáció, és 
sok technológia elterjedésével és 
olcsóbbá válásával együtt, árban 
e lérhetőbbé vá lik a High-End, a 
be lépő szintet tudó esziközökkel 
nyitnak lefelé. Az is tény, hogy 
a lefelé nyitással, a me<Jfe le lő 

ár mellett több a vevőjük, több 
a bevéte l űk a belépő sz intbő l a 
High-End cégeknek, am ibő l meg
élni és fejleszteni is tudnak. A 
cégek, akik gyártási tapasztalat
ta l és kapacitással rendelkeznek 
mindkét (High-End és kommersz) 
területen, rendre jönnek ki a 

~~~~--~~--~~~--~=r~~------~~--~ 

modern, már a High-End szeg
mensbe célzott minőségi készü
lékeikkel is, mert gyorsabbak 
tudnak lenni, nekik nem a nullá
ról kelllétrehozn i és integráini az 
új funkciókat, szolgáltatásokat, 
hanem sok, a kommersz szinten 
már létrehozott tulajdonságot 
minőségben tovább fej leszteni a 
High-End követelmények szerint. 

Az is jó hír, az eddig csak a High
End terűletén ismert nevek és 
márkák mára már mind alkal
mazkodnak, valamit fej lesztenek, 
sokszor akár a kommersz aud io 
szegmensben megjelenve, vagy 
egy jól szabott belépő szintű 

High-End eszközt felmutatva iszo
nyatos tempóban zajlik a digitális 
fej lődésük ' 

Évek óta ez a fej lesztés zajlik a 
Lindemann márkánál is. Alkottak 
stratégiát, ebbőllett kiérlelt kon
cepció, majd pár évente megúju
ló, trendet követő termékpaletta. 
Ahogy a Musicbook sorozat 
sikeres fogadtatása mutatja, ők 
i tt " jót gurítottak" ... 

A Undemann Musicbook 
koncepciója: 

Az alkalmazott új technoló-
'--;..~~~~t:ii:l giák birtokában, amelyek sokkal 

kisebb helyet foglalnak, egy 
igazán kiváló minőségű kom
pakt rendszert hoztak létre. Ez 
a kompakt méret a nagyméretű 
rendszereket levá ltani képes mi
nőséget ígér, és minél nagyobb 
rugalmasságot, minél több mai 
korszerú funkciót, csatlakozta
tási l ehetőséget terveztek bele, 
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amely kiváltani is képes a na
gyobb méretű eszközöket, és a 
képességeivel meg is haladja. A 
hagyományos analóg forrásokról 
sem lemondva, úgy döntöttek, 
a High-End rendszerük központi 
elemeként egy teljes funkciona
litású e lőerősítót alkotnak meg, 
amihez már csak teljesítmény
erősítő és hangfalak kellenek. A 
központi elemnek szánt egység 
a Musicbook, melyet elláttak 
analóg és digitá lis aszimmetri
kus és optikai bemenetekkel, 
szimmetrikus XLR csatlakozású 
és aszimmetrikus kimenettel, 
Ethernet LAN csatlakozóva l, Wi-Fi 
és Bluetooth antennával, D/A 
konverterrel, USB csatlakozóval, 
Streamer funkcióval, és kivá ló mi
nőségű, az XLR csatlakozáson is 
működő hangerő szabályozóvaL 
A rendszer integrált része a szaft
ver és mobil applikációk, amivel 
kihasználható az összes szinerg ia 
a webeselérés által. A legújabb, 
20-as és 25-ös madelit leváltó 
kivitel, a Musicbook Source még 
MM phono RIAA előerősítót is 
kapott, igaz abból alapból hiány
zik a CD futómű opció, és a front 
oldal i USB csatlakozó is. De a 
f lexibilitás jegyében, a legújabb 
Source model l opcionális al
t ípusa rende l hető CD futóművel, 

SOURCE-o- CD néven. Visszatérve 
a tárgyalt Musicbook 25 DSD 
modellre, a sorozat legnagyobb 
tudású darabjaként egy CD futó
művet is tartalmaz, hogy egyben 
a CD játszót is ki tudja váltani, aki 
erre már külön nem áldozna. 

Elektronikai felépítés: 

A készülék háza két darab-
ból áll, melyek 3mm vastag 
nagy merevségű, mikrofónia és 
rezonanciamentes Alumínium
ötvözet öntvények. Az elekt
ron ika javarésze egy hatrétegű 
közös NYÁK alaplapra épített . 
Egy elektronikai áramkörcsoport 

kü lön panelen található, az alap
laphoz felü l rő l rögzítetten. Ez a 
panel a kü lső digitális kommuni
kációt banyalótó segédprocesz
szort és perifériáit, va lamint a 
Wi-Fi áramkörét tartalmazza. 
Az alaplaphoz kapcsolódik FLAT 
kábellel az e lőlapOLED kije lzője, 

ami be van ragasztva a Beri l
lium fémfüst réteggel bevont, 
ezzel elektromos árnyékolást is 
biztosító vastag akril elő lapba . Az 
alaplapra csatlakozik középtájon 
hátul egy újabb FLAT kábellel a 
készü lék CD futóműve, ami a ház 
fe lső felébe rögzített . A tápegy
ség AC/DC átalakító modulja, és 
a hátlapi csatlakozók, az e lő lapi 

USB csatlakozó direktben az 
alaplapra csatlakoznak. Ezeken 
kívü l a Bluetooth modul, az Et
hernet csatlakozó fogadópanelje 
tűs csatlakozókkal az alaplaphoz 
kapcsoltak, de lehúzható csat
lakozásuk miatt egyszerűen 

cseré lhetőek . A készüléket fel
építő elektronikai komponen
sek 95°/o-ban SMD alkatrészek, 
melyek forrasztásai egyformák 

és tiszták, ezeket a gyártó mar
keting szövegével ellentétben 
nem kézzel forrasztották fel, de 
az alkatrészvá lasztás minőség i, 

és nem zárható ki, hogy a géppel 
pasztázás és felforrasztás ellené
re igényesen vá logatták kézzel 
össze a krit ikus helyre kerü lő 

darabokat. A különleges 72320-
as IC körében, a hangerő szabá
lyozó rész ellenállásain utólagos 
lézeres értékbeáll ítás nyomai 
látszanak, feltételezhetően ezzel 
szimmetrizálva a két csatorna 
közötti osztásarányokat Igényes 
megoldás! 

A következőkben a kü lönböző 

áramkörcsoportokról írok, jobban 
részletezve a készülék hang
m inőségét döntően befolyásoló 
részegység ekrő l. 

Tápegység ek: 

Audiophile készülékekben nem 
megszokott, bátor választásként 
egy taiwan i cég kínai gyártmá
nyú kapcsa lóüzemű tápegység 
modulja konvertá ljaa hálózati 
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230V feszültséget egy 12V hogy a 12V rendszer tápfeszült-
2,5A terhe l hetőség ű DC forrás- ségbő l további 3db úgynevezett 
sá. Megelő legezve a bizalmat, DC/DC konverter alakítja át a 
tekintsük ezt az egységet a ké- digitális áramkörök kisebb, SV, 
szülékbe szerelt kakukktojásnak, 3,3V, 1,2V és negatív 12V és sv 
ami szembemegy a "High-End feszültségeit. Tehát, további há-
kategóriás", "Made in Europe" rom kapcsa lóüzemű segéd táp-
marketingszöveggel. A taiwan i egységbő l épül a dig itális részek, 
OLED kije lző, a Kínai és taiwan i USB csatlakozó tápkimenete, 
gyártású fé lvezetők, a javarészt a tápellátás, amely 3db DC/DC 
amerikai Vishay cég ki tudja hol konverter közül egy darab önrez-
(kínában, vagy máshol) gyár- gő, kettő pedig egy-egy cél iC-vel 
tott precíziós SMD ellenállásai, megoldott "buck converter ". 
a szimpla SMD indukt ivitások, Ezek jellegzetessége a jó hatás-
kerámia SMD kondenzátorai, a fokkal, szinte veszteség nélkü l, 
japán Nich icon MUSE elkók miatt, felesleges hőd issz ipác ió mellőzé-

a Kínában gyártott TEAC laptopba sével a feszültség lefelé konver-
tervezett kompakt CD futómű tá lása. Ez a 3db kapcsalóüzemű 

miatt is, inkább európai összesze- egység a panel e lö l rő l nézve ba l 
re lésűnek mondanám az eszközt, e lső sarkában van, minden nemű 
mint európa i gyártásúnaki Visz- árnyékolás nélkü l. Itt csak meg-
szatérve a tápegységhez, a telje- jegyzem, mert nem egy helyre 
sen különálló, fémesen árnyékolt építettek a tápegységgel, a D/A 
AC/DC modul gyári lag teljesen konverterek, és analóg áram-
zárt, mágnesesen árnyékolt, és köri részek tápellátása izolált, 
a benne be lü llévő elkó(k) és saját két pár, SMD kialakítású, 
ferrites szűrő által már simított, a ún. analóg, nem kapcso lóüzemű, 

kapcso lóüzembő l adódó zajtüské- hagyományos lineáris stabilizá-
ket minimálisan tartalmazó stabil tor IC-kkel van megoldva. Ezen 
12V körü li tápfeszültséget ad ki tápIC-k után minőség i elektrolit 
magából. További érdekesség, és kondenzátorokkal szű rtek a tápok 
szintén nem megszokott magas (2db, a segédpanelre szerelt át-
mi nőségű audio készülékekben, menő lábú elkón kívül SMD elkó ----

mindegyik más). Az analóg IC-k 
tápfeszültség lábai helyben, rövid 
odavezető fólián át külön-külön 
szűrtek . Akinek érdekes, a türkiz
kék feliratú SMD elkók Nichicon 
szilárdtest-polimer dielektrikumú 
",ow ESR" típusok, és a feke-
te feliratosak pedig "excellent 
audio-grade" Nich icon MUSE 
" KZ" szériás Alumínium elektrolit 
kondenzátorok. 

órajel generátor: 

A felépítése szerint egy nagy 
pontosságú MEMS (MicroEiekt
roMechanical System oscillator) 
vezérelt, külön leges XMOS PLL 
IC-t tartalmaz. Az egész alig ész
revehető az alaplap közepén a 
D/A átalakíták közelében. Ennek 
specialí tása az, hogy a MEMS 
oszcillátor csak szinkronban 
tartja a rendkívül nagy stabilitá
sú, magában is alacsony j i tterű 

VCO-t. Ennek kimenetén 0,2 ps 
azaz 0,2''10A-12 másodperc, 0,2 
pikoszekundum maximum j ittert 
garantál. Az XMOS IC által elvég
zett precíz frekvenciaosztás és kis 
fáziszajú igen stabil órajel majd 
a D/ A konvertereknél részlete
zett módon nagyon sokat hoz, 
nagyon kihat a DSD felkonvertá
lás minőségére, és ezzel a D/A 
átalakítás minőségét javítja, a 
digitális szűrés jóságára is pozitív 
hatása van. 

SysCon processzor, Firmware, 
a készülék igazi High-End esz
közként működése: 

A készülék fő vezérlését adó AT
MEL 32UC3A0512-U FPGA IC és 
a Firmware-t tartalmazó memó
ria az alapiapon a középtájékon 
ráépített panel alján helyezkedik 
el. A korábban írtak itt kapnak 
jelen tőséget, me rt a High-End 
készüléknél alapvető elvárás, 
hogy minden hiba nélkül menjen, 
f lottu l. Az eddigi tesztek során 
semmi, de semmiféle szoftveres 
hiba, vagy működési rendellenes
ség nem jelentkezett. A vezér lő 

FPGA képességeit nézve jelen
tős tarta lékokkal képes kezelni 
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minden feladatát, odafigyeltek a 
tervezéskor, hogy ne legyen szűk 
keresztmetszet. Ennek köszön
hetően a zenehallgatás szem
pontjából észrevétlen a technika, 
kés lekedés nélkü llekezeli a 
parancsokat. 

A CO futómű: 

A készülékbe a bevezetőben már 
említett, miniatürizált, a laptopok 
számára készített szuper lapos 
TEACCD futóm ű került. Ennek a 
CD futóműnek nem lehet felrón i 
semmit, mert amennyire egy 
ilyent jóra lehet csinálni, annyi-
ra meg van csinálva. Gyenge és 
karcos lemeznél is (most még, 
újszerű korában) kifogástalan a 
track utánkövetése és lejátszása. 
Inkább azt az észrevételt tenném, 
e laptopba szánt eszköz ilyen árú, 
és ilyen tudású gépbe beépíté
se kapcsán, hogy ez elárulja a 

cég gondolkodását a CD legacy 
voltáról (hagyaték, örökség) és 
csak, mint még most szüksé-
ges funkcional itásként veszi a 
CD lejátszást. Ezért is van, hogy 
egy pár, a maximum funkciona
litást tudó madelibe építi már 
csak. A CD lejátszás minőségét 
nem vártam kiválónak egy ilyen 
szü kségszerű kompromisszu mak
kal épített, min iatürizált laptop 
mechan ika miatt, de mégis, nem 
várt jó m inőségben játszik le CD-t 
is az eszköz! Ennek okát nem a 
csodamechanikában, hanem a 
később részletezett felkonver
tálás és D/A, valamint digitá lis 
szűrés kiváló együttesében látom 
inkább. 

AKM AK4490 D/A konverterek, 
CD ésfvagy kisebb mintavételű 

források D5D-128 vagy 256 fel
konvertálása, natív D5D és a D/A 
minósége, digitális szűró és spe
ciál is tudása a kü lönbözó minta-

vételekhez, és adott mintavételi 
módhoz a szűrési karakterisztikák 
kiválaszthatósága: 

A készülék ",elke" a hangminő

ségének meghatározó elemei 
ebben az áramkörcsoportban 
vannak. A D/A konverter fel
adatát a világ akkori legjobb D/A 
ch ipjeinek egyikére a japán Asahi 
Kasei (AKM) AK4490EQ-ra bízták. 
Ez a ch ip önmagában két ana lóg 
csatorna kiszolgálását elvégzi, 
de a minóségi megfontolások
ból az eszközben csatornánként 
egy dolgozik kettős-d ifferenc iá l 

üzemmódban. Ennek értelme, 
hogy kiejtsék az amúgy is ki
váló IC minimális karakterisztika 
torzítását, és a D/A átalakítás 
esetleges non-linearitása miatti 
minimális torzítást is. Ez a D/A 
konverter bit pontosan képes 
24bites és maximum 384kHz-es 
PCM és konverzió nélkül natív 
módon 4x sebesség ű D5D, azaz 
D5D256 jelek konvertálására. A 
rend kedvéért ide tartozik, a ma 
piacon lévő legújabb két készü
lékben az Aud iobook 5ource-ban 
az AK4493-ból található egy 
pár, amely a 24/768-as PCM és 
D5D512 natív konverziót tudja. 
Visszatérve a tárgyalt Audio
book 25 D5D modellhez, a D/A 
konverziót egy igen korszerű 
és sokoldalú dig itális Antialias
i ng-szűró áramkör támogatja. 
Itt a terjedelmi határok miatt 
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csak érin tő legesen ki kell térni 
a készülék rengeteg választható 
D/A konverziós módjára, valamint 
ezek mellé adódó, vagy pluszban 
megvá lasztható digitális szűrő 
üzemmódokra is. 

co, vagy kisebb mintavételű 
PCM jelfolyam esetében hasz
nálható konverziós módok (pl. 
44,1 kHz CD stream, vagy 48kHz 
minidisc jelforrás): 

A Lindemann filozófiája, hogy 
pont a digitális szűrés miatt jobb 
végső hangm inőséget érhetnek 
el, ha felkonvertálják az eredeti 
PCM bitfolyamot, és alapbeállí
tásban natív DSD 128-ra alakítva 
alakítják analóggá. Az összes 
kisebb mi ntavéte lű PCM jel ese
tében ez az alapbeállítás, de 
természetesen menüből kikap
csolható a fel konvertálás, és az 
eredeti PCM mintavételtől kezdve 
a maximális DSD256-ra konver
táltan is lejátszhatóak a források. 
Természetesen a digitál is szű rő
karakterisztikák is hozzárendeltek 
alapbó l, meg is változtathatóak. 

Nagyobb mintavételi ütemű 
PCM je l lejátszása: 

Ezek a források is felkonvertálha
tóak egészen 384kHz-es 24bites 
PCM, vagy akár DSD256 jelek-
ké is, de választható az eredeti 
mintavételi ütem melletti D/A 

átalakítás. A szubjektív tapasz
ta lat, hogy ezek az AKM D/A-k 
a legbutább üzemmódjukban is 
jóval tú lteljesítik a Philips által 
az Aud io CD szabványát össze
fog laló ún. Red Book e lő írása i t. 
A felkonvertálás és a nagyon jó, 
precíz Antia li asing-szűrés által 
ped ig új finomságot lehet nyerni, 
csodát lehet tenni egy, az alap 
paraméterei mellett kevésbé jól 
sikerülten megszálaló forrással, 
CD-vel. A felkonvertálás lénye
gét az jelenti, hogy a pl. DSD 128 
jel esetén az jel frekvenciája, a 
minták közötti időrés nagyság
rendekkel kisebb, ezért az ezen a 
magas frekvencián elvégzett digi
tá lis szűrés már szinte semmilyen 
hatást nem gyakorol a maximum 
kb. 20-22kHz-es frekvemiákat 
tartalmazó eredeti forrás jelével. 

A Digitális szűrés üzemmódjai, 
és jelentőségük: 

Az Ant i al i as ing-szűrés szükséges
ségét és mikéntjét már nagyon 
sokan, sok helyen elmagyarázták. 
Ami ide kívánkozik ebbő l most, 
az annak a magyarázata, hogy 
a választható kü lönböző szűré-

si megközelítések közü l egy ik 
sem ideális és mindenható, tehát 
minden választásnak megvan a 
maga kompromisszuma. Az edd ig 
megszokott, választható karakte
risztikák a következők : 

-Lineárisfázisú szűrés (nem hirte
len eső karakterisztikájú, a szű
rés i frekvencia határpontja felett 
nem hirtelen vágást adó szűrés) 

-Minimum fázisú szűrés (hason
lóan konszolidált karakterisztika, 
mint a lineárisfázisúl 

-Lineáris fázisú "tég lafa l" szűrés 
(hirtelen eső karakterisztikájú, a 
szűrési frekvencia határpontja fe
lett hirtelen, tég lafalba ütközést 
mutató vágást adó szűrés) 

Mind a három szűrés i karakte
risztika valamilyen jellegzetes 
jelalak-kompromisszum árán 
képes összekötn i a mintavételi 
frekvencia ütemében szagga
tott, a szűrés csontvázát alkotó 
mintapontokat A szűrő a pontok 
között kifeszített burkológörbé
vel fogja közelíteni az eredeti 
jelalakot. A választott szűrés i 

fajta így, vagy úgy megközelít i, 
de sosem adja ki a mintavételi 
pontok közőtti eredeti jelalakot E 
tény alapján mindegyik választás 
minimálisan eltér az eredetitől, 
ezért High-End sz in ten számí t, 
hal lhatófmérhető. Mindegyik vá
lasztás egy-egy kompromisszum, 
és sokszor a hallgató szubjektív 
módon kell eldöntse, neki mi az 
ideális, melyik választással hallja 
leg jobbnak a forrást? 

Napjainkra a digitális szűrés i 

technológia fej lődése is igen ma
gasra jutott A ma már szuper-
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gyors Fl R és ll R szűrőprocesz
szoroknak nem leküzdhetetlen 
feladat a nagyobb hatványú, 
vagy magasabb művelet i szá-
mú szűréseket töredék idő alatt 
kivitelezn i. Emiatt az új High-End 
készü lékeknél, mint e Undemann 
eszköznél is megjelent plussz 
választási lehetőségként az újó
lag feltalált szűrés, ezzel jobb 
burkológörbe közelítés. Ezen új 
közelítések egyike az ún. lineáris 
fázisú apodizációs szűrés. Ez egy 
bonyolult, a jel bizonyos részle
teitő l függő, )dőablakok" szerint 
elvégzett részleges szűrések 
sorozata. Annyit érdemes tudni 
róla, hogy a legjobb kompromisz
szumot adja az eredeti jelalak 
megközelítésében, fő leg a kisebb 
mintavételi frekvenciákon. Mind
ezt azért írtam itt le, remélve, 
hogy sokakat nem untattam 
ezzel, mert már egy csomó új, 
korszerű digitális szűrőprocesz
szort tartalmazó készü lékben is 
megjelent, ahogy e Lindemann 
sorozat gépeiben, és gondol-
tam nem árt tudni, mit takar az 

új funkció I nnentől már nagyon 
l eegyszerűsítve, ezt a szűrés i 

módot is ki kell próbálnia annak, 
aki egy adott felvételnél ki akarja 
játszani a legjobb beállítást ! 

A kimenetek és bemenetek 
illesztései, az analóg erősítő, 
impedancia illesztő és egyéb 
áramkörök: 

A készü lék "elejét" és "végét" 
adó fokozatok is igényesen, jó 
minőségben felépítettek. Az 
ana lóg bemenetek kis zajúak, 
a fogadó áramkörök védelmet 
kaptak szikra, sztatikus lökések 
ellen. A készü lék e lőnye, hogy a 
szimmetrikus és aszimmetrikus 
ana lóg kimenetei párhuzamo
san használhatóak, és a digitális 
hangerő szabályozás is működ i k 

mindkettő esetében. A fejhall 
gató erősítő egy A/B osztályú 
megoldás, és a k imenetektől füg
getlen kimenője lszi nt elég egy 
32 Ohm- 300 Ohm közötti nem 
túl érzékeny fejhallgató kivezér
lésére is. 

összefoglalás: 

A Musicbook másidik generációs 
sorozat csúcsa a 25DSD. Az alkal
mazott technológiái, a választott 
elektronika i megoldások, tech
nológiák jósága és néhol gyen
gesége látható. A tápegységek 
kivitelezése, kapcsa lóüzemű 

megoldások választása, ez inkább 
egy középszerű laptop szintjét 
hozza, sem mint egy prémium 
árú, prémium aud io termékét. .. 
Még pár áramkörcsoportnál meg
látásom szerint maradtak fej lesz
tési tartalékok, de a lényeg a 
szerenesés eredő, a kivá ló hang
minőség és a precízen, hiba nél
kül működő szaftverrel kivitele
zett csúcstermékl Ezeken aszinte 
észrevétlenül jó, hiba nélkü l 
integrált IT megoldásokon látszik, 
komolyan megdolgoztak értük! 
így szerencsével, és sok munká
val lett a jó eredmény! A Unde
mann Musicbook koncepciójában 
a hosszú távú fej lődési stratég ia 
vehető észre, erre kihegyezett 
fej lesztés érződ i k . Lépésről lépés
re adagolt az előrelépés, mint 
sem sorozat egy készü lékével 
megugrott egyszeri csúcs, amit 
drága és nehéz túlugrani a követ
kező etapban ! A fej lődés nem áll 
meg, adagolt. Majd, ha a vetély
társak közel érnek, megnézzük a 
következő nagyobb előrelépést ! 

Bajor Balázs 



������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� �����&

- hintába tettük 

A főcímben nem szerepel pon
tosan mi, mert több titulusa is 
van . CD játszó, e lőerősí tő, D/A 
konverter és streamer is ter
mészetesen, mert kezel adatot 
hálózatról, USB-rő l és vinyóról is. 
Ehhez képest kompakt a mérete, 
össze-vissza 280 x 220 x 65mm. 
Letisztult, egyszerű és igényes, 
- a kivHelezése, a felépítése és 
a megmunkálása. Anyaghaszná
latát tekintve a fém, esetében 
alumínium és az üveg dominál, 
ez a távirányítóra is értendő, 

mely szinte státusszimbólumként 
simul a kézbe. Az e lőlapját a köz
ponti kije lző körü li fekete üveg 
dominálja, a bal alsó sarkában 
egy USB csatlakozóval, a jobb 
alsóban pedig egy fejhallgató ki
menettel. A tető bal szélén lapul 
a bekapcsoló gomb, vele átel
lenben, azaz a jobb oldalon, kics it 
kilépve a front síkjából a köny
nyebb kezelhetőség végett pedig 
az opc ionális hangerő szabályozó. 
Azért opcionál is, mert ha kell a 
menüben inaktiválható és akkor 
viszont csak a távirányítás marad. 
Apropó távirányító. E l érhető róla 
a CD vezérlés, a léptető számsor, 
a már említett hangerő ugyebár, 
a me n ü rendszer természetesen 
és egyéb elemi szolgáltatások, 
mint a ki-bekapcsolás például. 
Beüzemeln i a hálózati csatlakoz
tatás után egy kis bekapcsoló 
gombba l lehet némi ügyeskedés
sei, mivel a hátlap beépítettsége 
igen sűrű, így szükség van rá egy 
méretesebb csatlakozó mellet, 
hogy hozzáférjen legalább az 
egyik ujj, - nyi lván a villanydró
tokra fröccsöntött átlag csatlako
zóval ez nem jelenthet gondot. 
Kimeneteire csatlakoztathatunk 
aszimmetrikus és szimmetrikus 
módon, attól függően, hogy a ve
zérelt elektron ika mit kíván. Most 

egyszerű IC megy bele az arany 
fajtából. Köthetnénk rá vég
erős ítót is, de e lőerős ítő fogadja 
a jeiét, amelyet a maximumra, 
azaz va lamivel a vonalszint fölé 
vezérel ki. Most e lsősorban for
ráskészülékként vizsgáltuk, - mint 
előerősítő egy külön fejezetben 
kerül megemlítésre. 
LAN hálózati csatlakozás, SPDIF 
digitá lis bemenetek, Bluetooth 
connection, mi kell még7 Rajta 
van szinte minden, ami eladja, 
vagy amitő l trendi és korhű . A 
menüben tetsző legesen variálha
tó a rendszer elemeinek működ

tetése. Például kikapcsolhatóak 
az egyes csatlakozások, vagy 
éppen három lépésben vá ltoz
tatható a kimeneti jelerősség, 

minden van, amit csak szeret
nénk. A PCM jelet DSD-re lehet 
konvertálni lejátszás e l őtt, vagy 
nem, - ahogy a felhasználónak 
tetszik! Érdekesség, hogy a High, 
azaz a legerősebb jelsz int például 
jól állt a felkonvertálásnak, míg 

a valamivel nyugodtabbnak tűnő 
Mid, azaz a középső állásban a 
tesztlemezekkel inkább az ere
detileg a lemezen rögzített PCM 
vált be. Ez nem tipp akar lenni, 
mindenesetre érdemes eljátszani 
a beállításokkal. Jól szakott jönni 
például, ha tehermentesítjük az 
interfészt és lekapcsoljuk a nem 
használt funkciókat. így rend
szerint több energia jut a haszná
latban l évőknek és ez magasabb 
hangm inőségge l társul. 
A CD lemez fogadó nyílás nem 
fel tűnő, fő leg azért nem, mert 
berejtették a felső előlapi él alá 
és mivel nincsen tálca, ezért a 
mechanika beszippantja a le
mezt, - nagyjából onnantól veszi 
ki a kezünkbő l, ha már csak a 
negyede látszik ki. A többi az ő 
dolga, beolvasás, értékek kijel
zése .. . A vizuális kommunikátor 
jó nagy sárga piktogramokon 
keresztül messz i rő l is olvasható
vá teszi az adatokat. A menühöz 
azonban közel érdemes menni, 
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másszóval bele kell bújni az e lő
lapba, mert a menüpontok és a 
sok apró betű nem az a fajta, ami 
távolról látszik. 
Kezdetnek jó ötletnek tűnt egy 
a tesztekre használt spéci (réz) 
tápkábel bekötése, de a korrekt 
összehasonlítás kedvéért a teszt
körülményeket mindkét oldalon 
közös nevezőre hoztuk. Hárman 
csatáztunk azon, kinek a vélemé
nyeszámít többet, de a végén 
addig forgattuk a lemezeket, míg 
nagyjából konszenzusra jutot
tunk. Nem fogok kitérni melyik 
volt a jobb, főleg mert nincs is 
értelme a két rendszer időbeni 
és értékbeli eltérése miatt. Egye
dül a használt áruk közel azonos, 
mi ndkettő, úgy 2-3000 Euró közé 
esik. Tudomásul kell venni, hogy 
általában és most is az illeszke
dés dönt, az pedig nem csak az 
elektronikákon múlik, hanem a 
hallgatózókan is. De, ha meg
határozak néhány paramétert, 
ami döntő lehet a véleményfor
málásban, akkor a teret betöltő 
hang, a dinamikai önkifejezés, a 
felbontás, a hangzáshelyesség, 
a hangszóróból kilépő hangok, 
vagy a linearitás, zavarmentesség 
és a tisztaság jöhet szóba, - már 
relatíve ugye az elképzeléseink
hez és nem a hangszerek eredeti 
megszólalásához képest. Ismét
lem magamat, de mivel nem 
voltunk ott a felvételnél, arról 
igazából fogalmunk sem lehet. 
A kontrollberendezés a Sony 
COP-555ESD CD játszó és DAS-
702ESD/A konverter volt. Nem 
szerelnénk győztest hirdetni, 
pusztán a rend és az objektivi
tás kedvéért hasonlítottuk össze 
őket. Eleinte a Sony réz össze
kötőn keresztül kommunikált az 
előerősítóvel, de a Undemannhoz 
hasonlóan aranyat kapott. Ezzel 
hallhatóan nőtt a felbontása és a 
hanghúsége, hangban közeled
ve így a két forrás egymáshoz. 
A Undemann pedig a neki hatá
rozottan jól álló audiofil szem
pontok szerint készült Furutech 
csatlakozós réz tápkábel helyett, 
szintén réz, de egy átlagos, egy
szerű fröccsöntött alapkábelt 

kapott. Érzékeny a tápja az illesz
tésre ezért a hangképben hatá
rozottan jelentkezett a változás. 
Direkt vá ltozást írok, mert az 
eltolódás "ízlés" kérdése. ízlés, 
de csúnya kifejezéssel, mert fia
tal kollégánk egyből magáénak 
érezte a hangot. Fülét a tömörí
tett MP3 formálta és valóban, ha 
neki ez tetszik, akkor jól fogal
mazok, remélem nem bántóan, 
mert a leginkább ahhoz kezdett 
közeliteni hangzásában. 
A felhasznált lemezek a követ
kezőek voltak: Marianne Anton
sen - Biornster l Soweto (Kirkelig 
Kulturverksted), The Coun t Basie 
Orchestra - The Legend, The 
Legacy (Denon), jan Garbarek 
Group- Twelve Moons- (ECM 
Germany), Mylene Farmer - Ana
morphosée (Polydor France). 
Nem elemezném egyenként a 
hallottakat. A véleményem sze
rint, aki komolyan gondol egy 
ilyen, vagy ehhez hasonló nívójú 
gépet beszerezni, annak érdemes 
elsősorban a karakterével tisztá-

ban lennie. Ez pedig a következő. 
je llemzően nagy t isztaságú és 
nagy felbontású. Az volt a meg
hallgatás alatt az érzésem, hogy 
"kibányássza az utolsó bit tartal
mát is" a lemezről. Hogy ez jó, 
vagy rossz, az már más kérdés, 
de úgy fest, hogy a jobb nyomá
sok nagyobb dinamikai végleteik
kel jobban meg is dolgoztatják 
a hangszórókat, míg a kevésbé 
jóak hallhatóan azok. Ez a karak
terbeli sajátosság végigkövethető 
az összes részletnél, ami az adat
közlését illeti. Tehát érdemes 
odafigyelve, vagyis körültekin
tően forrásanyagat választani, 
mert színrő l-színre áthozza azok 
jó és rossz tulajdonságait is. Ez 
hanghúségben jelentkezik, bur
koltan pedig annyit jelent, hogy 
nem fog minket becsapni, mert 
igyekszik közvetlen kapcsola-
tot teremteni a forrással. No, de 
pont ez az a szakasz, ahol érde
mes magunkat mégis becsapni, 
ugyanis érzékenysége, vagyis 
illeszthetósége miatt jól reagál a 
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közegre, melybe belehelyezzük. 
Értem ez alatt, például az állvá
nyokat és az összeköttetéseket 
Áthallatszik rajta a kábelek 
egyéni hangzásbeli sajátossága 
ezért, ha tisztában vagyunk az
zal, hogy az adott összeköttetés 
milyen, hangolhatjuk vele. Ezzel 
jól idomítható ízlésünkhöz egy 
szintig. Igaz, áteresztő rendszer 
használatánál, ahol jobban képet 
kapunk a zene sajátosságaiból 
a kevésbé rárakódó hangszínek 
miatt, felelősebben kell kutakod
ni elsősorban a lemez nyomásá
ra figyelve, - már, ha a jó hang 
fontos. Azt viszont elmondhalom 
vele kapcsolatban, hogy azért 
szerepel ó a tesztben, mert bár
hol vol t szerenesém hallgatni a 
márka képviselőit, az feltúnóen 
jól, vagy feltúnően jó ár/érték 
arányban muzsikált. Ennek most 
nem ártana kitennie magáért, 
mert a milliós árcédula már nem 
a vicc kategória, de, ha valaho
vá be lehet lőni az árát, akkor ez 
biztosan a hat nullás érték, csak 
az kérdéses melyik számjegy áll 
legelöl. Itt jön a képbe a meg
hallgatás és az illeszkedés, mert 
ha nem kívánjuk elhamarkodni a 
vásárlást érdemes e lőtte ráhall
gatni egyikre, másikra és egé
szen biztosan erre is. 

Ajánlás: 
Modern és letisztult, de nem fel
tűnő, könnyen il l eszthető a kör-

o 
nyezetébe, amolyan "meghúzza 
magát" tipus, nem szúr szemel, 
ha nem akarjuk, de, ha figyelünk 
rá, felfedezhetjük külsó értékeit. 
A modern éra egyik lagjaként 
vonu lhat be a történelembe, 
csak az a kérdés, az utókornak 
melyek lesznek azok a vívmá
nyai, melyek majd ezt felülírják. 
Mert lesznek az biztos, de en
nek a tudása, ha előreláthatólag 
nem is lesz örökéletű, - korunk 
színvonalán azért a hang átfogó 
keresztmetszetét az élvezetes 
zenehallgatáshoz kiadja. Lehet
ne egyébként akár az is, csak 
a mérnököknek valahogyan be 
kéne tudni adni azt, hogy ne a 
magasabb felbontásban és egyéb 
hasonló technológiai innovációk
ban keressék a boldogulásukat, 
hanem inkább a minóségre az 
anyaghasználatban és az il lesz
tési veszteségek csökkentésében 
leljenek rá, értem ez alatt az 
elektron i ka vezetőképességének 
még fokozottabb megtartását 
Letisztult nagy felbontású, hang
zás hú. Igen gyors, é lő és dina
mikus. Szerintem 
azok a jegyek, 
melyek mellé 
egy jó illesztéssei 
nem szükséges 
vele kapcsolatban 
ellentettjeiket tár
sítani, úgy, mint: 
sávhatárolt, fedett, 
forszírozott, vagy 

beszúkült és elektronikus, esetleg 
mosott. Lehet úgy alakítani, hogy 
hangzásának pályája elmozdul
hasson a precíztől a zenei, vagy a 
manitorostól a lágy felé. Bármit is 
tegyünk, ez egy nagyon jól ala
kítható rendszer és megjegyzem 
múszakilag kifogástalanul tette a 
dolgát mindvégig az összes terü
leten, melyet kipróbáltunk, - kel
lemes társ a zenehallgatáshoz. 

szereltük volna megszondáz
tatni előerősítő, D/A konverter 
és streamer képességeiben is. 
Legelébb streamerként vizsgál
tuk, hálózatról, - Tidalról ugyan
azokkal a forrásanyagokkal, mint 
CD-nek. Hálózatról is könnyen 
kezelhető, magától értetődően 
és ráadásul gyorsan is dolgozik. 
Most nem fog lalkoznék olyan 
kérdésekkel, hogy melyik formá
tum a szebb hangú, ez nem erre 
a lapra tartozik. Különbséget hal
lottunk ugyan a streameit adat 
és a CD lemezek között, de közös 
tulajdonságuk volt, hogy mind
kettő mély betekintést nyújtott 
a zene élvezetébe. Egyik kicsit 
ilyen, a másik kicsit olyan, ezzel 
az e lenyésző különbséggel a jó
indulatú fül könnyen megbirkózik 
és idomul, így a hangzásképben 
a különbségek hamar megsza
koltá válhatnak. Leszúrhetó, hogy 
durva hibákat nem hozott egy
máshoz képest a két rendszer. 
Ráadásul CD játszóként meg
figyelt hangkarakterét IS megtar
totta a stream esetén is. 
Irány az 1-es tesztszoba a Classé 
CAP-1 00-as erősítő, az Avaionok 
és a Krell KPS20i CD lejátszója, a 
megszakott állványok és kábelek 
a rendszer többi eleme. Újfent 
meghallgattuk, mint CO lejátszó, 
majd, mint CD és előerősítő a 
CAP 100 szeparál t végfok be-
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menetére kötve. Előerősítőként a 
Kre llről analóg, majd DAC és e lő

erősítőként is. Ezzel el tud menni 
a nap, hiszen az alapos kiértéke
lésért újra és újra visszaugrottunk 
a folyamatok elejére és mindent 
megint újra meghallgattunk. 
A legjobban az a koncepció vált 
be, - ezzel az illesztéssel 1 - Hogy 
a Krell, mint CD és a Undemann, 
mint előfok üzemelt. Miben volt 
jobb, mint CD-beli önmaga7 Még 
közvetlenebb, az igazsághoz még 
inkább hű és ez jól állt a rend
szernek. Lejjebb túrt az adatban 
és a vége az lett, hogy a zene 
még töményebben ki lépett a 
térbe. Ezen a szinten a nüansz is 
jel entős, száva i a változás mé
lyebben bizsergette meg halló
szerveinket Könnyen rá lehetett 
hangolódni, így mikor vissza lép
tünk és CD-ként újra hallgattuk, 
azért elkönyvelhettünk egy kis 
dinamika és információ, illetve 
jelen létveszteséget. Persze rossz
nak egy ik sem volt mondható, 
csak a különbségek részletei jól 
behatároltak voltak. 
Érdekesség ugyanakkor, hogy a 
Krell, mint futómű nem teljesített 

olyan jól, mint a sajátja. Hasonló 
irányú veszteségeket realizáltunk 
a rendszerben, mint az előbbiek

ben. Sokáig tanakodtunk, hogy 
ez miként lehet és jó néhányszor 
oda-vissza kötöttük a rendszert, 
de mind ig ez lett a végeredmény. 
Illetve a kü lönbségek annyit vál
toztak, hogy a rendszer melege
dett, ami a Krellnek határozottan 
e lőnyére vált, így ahol eleinte 
gyengébben teljesített, azokon 
a terü leteken valamelyest fel
zárkózott, ahol meg jobb volt, 
stabilan tartotta meg az e lőnyét. 

A faramuci helyzet értelmezése 
nem igazán sikerül t. Miért jobb 
analóg kimenetén a Krell, mint 
digitálisan? Vagy úgy helyes a 
kérdés, hogy a Undemann jobb 
e lőerősítőnek, mint DAC-nak? De 
hát streamerként, vagy CD-ként 
bizonyított. Netán magasabb 
szinten van az előerősítése és a 
Krell jobban kiszolgálja?- fő leg 

mert a Krellt is becsatlakoztattuk 
a Classéba de a Undemann-on 
keresztül szebben szólt ! Estére, 
mivel igazán meggyőző érvünk 
nem, ezért elegünk lett és min
denkinek be kell érn ie azzal a 

konklúzióval, hogy, ha CD lemezt 
óhajt hallgatni és upgradelné a 
Undemannt vegyen hozzá egy 
ilyen lejátszót közel annyiért 
használtan és harminc évesen, 
mint ez újan volt, tápkábel és 
egyéb kiegészítők helyett. A Krell 
a mai napig szimbólum, techno
lóg iai műremek, akinek bejön az 
ilyesmi, boldog lesz vele, legfel
jebb a szervizelésére kell ügyelni, 
mert mint minden régebbi és 
túlbonyolított technika mára ez is 
műszakilag egy i dőz ített bomba. 
A Undemannal előre látható lag 

ilyen gondok még jó ideig nem 
várhatóak és azt hiszem, hogy 
annyi pénzért, amennyit elkérnek 
érte, magas szinten hozza a köte
l ezőt. Egyetlen fura aspektusként 
még szóvá tenném vele kapcso
latban, hogy digitális kijáratot ne 
keressünk rajta . Nehezen tértem 
napirendre a hiány felett, de az
után a gyártó közölte, hogy a 
digitális/ana lóg áramkör olyan jó, 
hogy nincs értelme ezt tovább 
srófolni. A magabiztosságnak ez a 
szintje eléggé mellbevágó, - így 
erre nincs mit mondanom. 
Ár: 1550000 Ft 
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47 Laboratory 

Ez valami más. 
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Martin Logan CLS 
sztatikus panelsugárzó 

1984. hgyelemre méltó é\, már csak azért is. mcrt ez 

volt a CLS születésének dátuma. Nagy hírverés előzte 
meg, dc valóban újdonságként jelent meg, az akkorra 
már évtizedek óta fejlődő sztatikus sug{u·zók között. 

Így. viszonylag könnyu volt níszoktatni a hallgatóságot! 

Ha valaki hozzá akart jutni. kezdetben illett 2500 USD 
költőpénzzel járulnia a hifi-szalonba. de ennyivel csak 

a hangfal vételét úszta meg. (Erről bőveblx:n később.) 

Pár jcllcgzetcsségre azonban hamar fény derült: jó ötlet 

egy ekkora felüJet scgftségévcl feltölteni a zenehallgató 
helyiségei, többnyire a nagy nappalikaL A meghajtó 

erősítő beszerzése viszont már is nem annyira egyszerű 

feladat. .. 

Előzetesen 

Amikor egy ilyen lehetőség megjelent az audiofil 

közösség életterében. a globális hatása azonnal 
fclmérhctő volt. a szaksajtótól kezdve a felhasznátóig 

terjedő széles skálán. A méret a lényeg. f.!., ezen a 

tcrületen akkoriban a döntő szemponl. a nagy amerikai 

nappalik kiszolgálása lett. 

Száz, vagy ak{rr több száí' négyzetméter besugárzására 
a megfelelő méretű hangkeltő felület elengcdhctctlen. 

A nagy sztatikus panclsug{rrzók pedig erre a feladatra 
m<\r a méretüknél fogva is megfeJelőnek bi10nyultak. 
A felmerülő kérdésekre. amiket általában az olthatatlan 
dús mélyhang iránti vágy fogalmazott meg. a válasz a 

cég csúcsmodclljébcn a Stalement piacra dobásában 
jelent meg néhány évvel később 1989-bcn. (A CLS 

utolsó inkarnációja. a 117 1992-ben futott ki. akkor már 

459SUSO áron.) A CLS-hcz képest még méretescbb 
sztatikw, panelt kapott és ez a mélyszekcóval 
kicgé:.LÍtve. korának egyi!... a legtöbbünk által 

megkívánt hangreprodukáló megoldásává tette. 

A CLS mellé újan írt készpénzes öss7eg miatt, 
megoldásként a maga idejében nem tekinthettünk rá. 
na meg nem is olyan idők jártak mifclénk. hogy ezt 
nagyon lehetett volna erőltetni de mánt már lát~zik. 

hogy a gazdaság szép ~zámmaltcrmclte ki azt a réteget. 
aki újonnan azért a kötelébe férkózhetctt. Ebből a 

körb()l származik a mostanság elérhető közkétcn forgó 
néhány darab is. amelyekkel a használt hirdetések 
hasábjain lehet találkozni. (Kevesen adják cl.) Az ár. 
ami inínymutatóként ~tolgál annak mcgértéséhcz. 

mcrre tart a világ ezen a területen. a több mint kcd\·ező 
és az elérhető közé c!->ik. Ennek alapjai nem abban 

keresendők, hogy egyesek hasra ütve kitalálnak egy 

eladási összegeL. hanem elsősorban a műstaki állapot 
az. ami döntő. Szóval. ha van egy újsLerű állapotú 

. . 

friss fóliás példányunk, - a típus felső árkategóriája, 

ami olyan 1500-2000 Euro köriil alakul,- kif~jezcttcn 

kedvező, míg ha ez egy leharcolt. panelcsere előtt álló, 

igen használt példány. akkor azért az ötszáz is sok. 

Egy tjsttességes felújítás költsége nagyjából áthidalja 

egy szép állapotban lévő. dc már felújítandó 500-1000 
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Euró~ bekcriilési áron hirdetcll és egy felújított közölti 

árrés l. 

Néhány dolog róla ... 

A CLS-nck jól jön egy olyan végerősítő. ami már 

alkalmas lehet a mcghajtására. Ez a mondat szintc 
fölöslege~ is lenne, dc nála azért kérdés, mert a 

meghajtónak jól kell bírnia a rövidzárat! Igen gyakran 
betekint a hangfal impcdanci~íja az 1.5 Ohmos érték 

alá, 6 ez a legtöbb erősítót igencsak megterheli. Így. 

általában vagy nagyobb teljesítményű csöves erősítót 
kötöttek elé. vagy általánosan elfogadott volt egy 

Krcll. Mark Lcvinson. vagy más. ezekhez hasonlóan 

l OHM ~tabil végcrő~ítő használata. Érzéketlensége 

miatt szükségcs is a megfelelő mennyiségú watt. főleg. 
ha adódott akkom térbeli hely. mely e teljesítményt 

fclvcuc. 

A sztatikus rendstcrnek egyébként számos előnye 

és, amint már egyről hallouunk is. sajnos hátránya is 

akad. Mindkét oldaláról hamar megtapasztalhatóvá vált 

egynémely dolog. 

A 2,5 mikronos mylar. fótiával kapcsolatos az 

egyik. Pcszítettsége egy idő után anyagfáradáshoz 
vezet. ezzel csökken a Ic sugárzási teljesítmény. A 
CLS fóliájának átlagéletkora LS év körül voll (az 

aktuális modcllcknél ennél többel számolhatunk.) 

Egyszerűen szólva megnyúlik. és ez csökkenti a 
használható dínamíkatartományt. mcrt a kilengése 

közben cbősorban a mély h~mgoknál beleüt az azt 
közrcfogó r.íc~ozatba. így erőteljes torzítások lépnek 
fel a hangképben. Egy ideig lehet ez ellen védekezni. 

úgy hogy valamilyen úton-módon csökkengük a rá 

nehezedő dinamíkai nyomást. Eg) szub bevetésével és 

egy aktí~ keresztváltó közbeiktatásával elnapolhatjuk 

az clkcrülhctctlcnt. a tényt. hogy panelcserére szorul. 
Ennek költsége sosem kellemes. dc ez a kisebbik 

rossz és. ha belegondolunk abba, hogy újnak számító 

értékének törcdékéért. akár tizedáron került birtokon 
belülre. nem vészcs. beleférheL 

Egyébként jcllcmzőcn kül földön kell keresni a 
megoldást. ha a művclct escdékessé vált - a tesztben 

szcrcplő példányt tudtommal nemrég újították fel. 
Talátkoztam az idők folyamán m{rr többel is és igen 

kelleme~ a ví~szahat:ísa. hogy tudom. mert hallom, 

ez teljc~en rendben van. Ezt nyúzhatom. magas 

ki vezérlésnél scm torzít be a fólia. az eddigi tapasztalatok 
alapján kijelenthető. hogy .. bizarr". - m~írmínt pazar! 

Az elektronikai réstc múszakilag elég jól bírja a 

használatban eltöltött c\ eket. Azért ~zámíthatunk 

rá. hog)' a kondík cscresd: lehetnek. E míatt egy 
csctlcge~ panclc~crc alkalmával ezt a részt is érdemes 

fclülvizsg:Uni. Egy friss kondi szctt. hoz a bangban 

előrelépést a sávvélck. információ. din:unika tcrülctén. 

dc a térhatas 1s könnyen javulhat tőle. 

Bekölése a hálózatba és az erősítőhöz is ,.ildomos." 

Kell neki az elektromos feszültség is. ezzel érdemes 

előre számolni. Sokan azt mondják. nem érzékeny a 

tápcllát:ísra. amí elvileg azt jelenti. hogy mehet bele 
egyszerű villanydrót is és hangminőségében így is a 
rcprodukálási színvonalának maximuma közelében 

kapunk vissza míndcnt. Én azonban úgy vettem észre. 
hogy a tápkábelek nagyban meghatározzák képességeit! 

(Dc ezt míndenkí próbálja ki otthon saját maga.) Ebből 
a szempontból a hangfalkábclck. illetve a rendszer 
installálása scm elidegeníthető tőle. érzékenységének 

ok:ín a köliilménycit jól kimutatja és. ha azt nézzük. 
hogy a hangjában is számítaní fog. mindj{rrt nem 

mindegy, milycn tápkábellel csatlakoztaguk. Ez plusz 

költség. dc legalább van alatta aljzat és így megadatik 
ez a lehetőség i~. annak, aki kíván ezzel a területtel 

foglalkoLni. 

Beállítam érdemes. vagy inkább szükségcs. Több 

dimenziós a terület. amit bejárhatunk közben. Akad 
itt tüskézési lehetőség és magasságállítás. dönthetőség 

előre-hátra. vagy beforgatás. mcrt a legfontosabb. 

hogy pont a helyérc kerüljön. Méreténél fogva 
eleve korlátozottabban lehet vele sok helyiségben 
grasszálni. dc azért viszonylag könnyen megtalálható. 
Dipólsugárzó révén számolnunk kell a falról 

vísszavcrfxlő hangok hozzáadott teljesítményével, 
ezért úgy érdemes behangolní. hogy mínél kisebb 
mértékbcn okozzon ez a hangképben kíoltást és a két 

oldal teljesítménye amennyirc lehet, összeadódjon. A 

beforgatásánúl ajánlolt nem szembe kerülni vele. hanem 
.,harmadol ni", azat kicsit haránt állítaní úgy. hogy 

az íves panel nagyjából belső harmad~íval kerüljünk 
szembe. Utoljára mamd a legfontosabb. a döntés 

mértékc. eael lehet szabályozni a magas és a közép 

tartomány intenzitását. Továbbá íg)' lehet a hallgallisi 
poticiót intcnLÍvcbbcn. \tlg) árnyaltabban terhelni attól 
függően. mínél mcrcdckebbcn, vagy döntve állítottuk 

be a hang falat. Mmél függőlegesebben áll annál jobban 
konccntrálódík at akusztikai teljesítmény az adott 

hallgatás1 pontra. Cl/Cl egyre jobban megterhelve azt. 
A nagy felület lcsugárzásí hatékonysága miatt viszont 
ezt a megoldást inkább a nagyobb terckben érdemes 

ekképpen alkalmazni. lia szükséges tüskézhetjük, de 
nekem anélkül tetszik jobban. czén nem szokásom. 

Ninc~ benne kcrcsztv;íltó, hagyományos értelemben 
véve. Az elektronikus helyett fizikai van. amit a panel 
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csíkozása jelenít meg. A sűrűbb rész a magase es, 
ahogy ritkul, úgy haladunk a mély szekció felé. Van 
mélye. ennek legalábbis. nem is akármennyi. igy nem 
szükségcs hozzá kiegészítő mélysugárzó, már az extra 
igények földön tartásánáL Lehet hozzá illeszteni. de 
az elég sok kísérletezést kíván a tulajdonosa részéről. 
(Ilyenkor illendő eltaláini a lesugárzásban a fázisokat, 
hogy a két hangfal egymást inkább erősitse. ne pedig 
kiolt-;a, vagy zavmja. Fontos. hogy a két rendszer 
lesugárzási sebessége összehangolható legyen. A panel 
igen gyorsan reagál a terhelésre, a külön szub, meg a 
nagyobb tehetetlenségénél fogva a legtöbbször kevésbé, 
szóval nem árt meg, ha ezek közi.il a gyorsabbakkal 
kísérletezünk Ez inkább kisebb és, vagy egyszerre több 
h<mgszórót feltételez. Volt. hogy sikerült ezt a feladatot 
úgy megoldani. hogy aki hallotta, - én is idetartozom. 

- szemc-szája elállt a csodálkozástól. dc volt olyan is, 
arnikor m{rr vártan1. mikor fordulhatok ki a szobából. 
Most, hogy megvilll a helye, adott körülményeken belül 
ilyen gondom nem lesz, csak hallgatni kell, éspedig a 
szokásos referencia rendszer társaságában, elsősorban 

LP-ről és/de azért CD lemezekkel is ki fogom próbálni. 

Mondják, egyesek pedig tényleg baUják is, hogy a 
fólitínak mCümyag hangja van. Van, hiszen műanyag, dc 
ez leginkább akkor érzékelhető. ha közelről hallgatjuk. 
Nehéz elképzelni. hogy egy száz négyzetméteres. 
vagy ennél még nagyobb helyiségben a hangzástér 
megengedi az effélc sajátságok kibontakozását a 
h<mgfal többi. jóval m<rrkánsabb tulajdonságai mcllctt. 
Szelintem amúgy közelről sem vészcs. mindenesctrc 
meg tudom érteni. ha valakinek a szűrésén már nem 
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megy át. (Nyilván, a rendszer tónussemlegessége, vagy 
befolyása is fontos ... ) 

Visszatérve a meghajtás problémájához, új ra 
hangsúlyozom. hogy intenzívebb teljesítmény igény 
esetén, könnyen becsúszik a névleges impedancia 
értéke alá, L - 1.5 Ohm közé. Ilyenkor van az, hogy 
ha nem L Ohm stabil erősítővel hallgatjuk, akkor annak 
a műszaki épségét veszélyeztetjük és ez előbb-utóbb 

ahhoz a felismeréshez vezet, hogy erre a képcsségre 
az új erősítőnél mindenképpen szükség lesz (ld a 
cikk elején), úgy. mint a jókora erőre. hiszen a 84 db 
érzékenység meghajtása valódi izommunka. 

Meghallgatás 

A CD hangképzése/CD-vel nem lép túl örrmagán, bár 
elzenélget. .. igazából nem akarom az olvasót beavatni 
ennek a részletei be, mert az LP-hez képest, egyszerűen 
annyival visszafogottabb az élmény. Bár ez a CD lejátszó 
is elég komoly, és még mindig drága, hiszen egy Som y 
CDP-X77ES. ráadásul a Swoboda által tuningoltról 
darabról van szó. ami a modifikációjának köszönhetőcn 
még talán különlegescbb is a gyári kivitelnél. 

Nagy a szakadék a két meghajtás között, bár erre 
lebetett is számítani, már csak azért is, mcrt a 
lemezjátszóban csak a hangszedő ér mmyit. mint a CD 
játszó használtpiaci ára. Tcht1t sokszoros<m jogos a 
megfellebbezhetetlen hangminőség killönbség a vinyl 
javára, ami a Robert Fuchs lemezjátszó a Mr.Bricr 
Goldbug hangszedővel kiegészülve. 

Adott tehát az egyes teszt szoba, Mark Levinsonék, 
ahol is a 320S-ben a pbono kártya MC előerősített 
üzemmóddal kiegészülve dolgozik. Réz összekötő 

kábel szell és a megszakott állványok a rendszer 
további részei. 

Aurex Jazz Festival 80' (Japan, Toshiba EMl) -
GentJemen of Swing 

Élő zene, így pláne érdekel, mit képes belőle 
megidézni a teszt szett. Maga a zenei anyag dallamos 
és már többnyire ismerós motívumokból áll. Könnyen 
fogadható. hamar rá lehet lelni a ritmusára, ez által még 
a fotelben is könnyű a végtagoknak lendületbc jönnie. A 
zene egyik legjobb része, hogy benne van az a bizonyos 
"még" érzete. Ahogy fogy ki a b<m1zda a tű alól, annál 
fenyegetőbb a vég, emiatt egyre biztosabban már, de 
kezdem sejteni, megint újra szerctném a lemezt elölről 

hallani. Ennek a felvételnek ez az egyik ütőkártyája, 
emiatt is tud valahol belül maradandóvá válni, mcrt 
élményként könnyű vágyni rá újm és újra. 

A felvétel az igen jó minőségben elérhető Icmezek 
közé tartozik, már a pergő legelső dobhanásai is erre 
figyelmeztetnek. Azután fokozatosan beindul az egész 
és ebbe a felvezetésbe kellő figyelemmel beleállva 
tudom, hogy kellemcs élmény veszi kezdetét. lgen. azért 
is, mcrl nem voltak a dinamikai csúcsain kivczérelve a 
hangszerek a felvétclbcn. Lassan összekapaszkodnak a 

különböző hangszerek és ezzel megváltozik körülöttem 
a világ ... 

De az első reakcióm egy kicsit a pánikra hasonlított. 
A hangerő valahol a szobai és a koncert között lehetett 
félúton. Ebben nincs is semmi rossz, csak nem mindegy. 
hogy ez milyen és mekkora felületról érkezik?! A 
panclsugárzók ott voltak közvetlenül előtteln, cca. 4 
méterre és bizony. ba birtelen erre a bő négyzctmétcmyi 

felületre rákerül ez a zenei teljcsÍtnlény, akkor enyhén 
fogalmazok, ha azt mondom ijesztő! Felnagyítjaa zenét, 
a zenekart, az ember mintha bele keriilne egyencsen a 
közepébe. Ez hibetetlen élmény. Viszont. könnyen 
válhat kétélű karddá, hiszen ez akkor jó, ha a hallgató 
babitusa éppen megkívánja. (Hallottam olyanról, aki 
úgy szerel zenét hallgatni, hogy a bangfal valóban "hang 
fal". így addig rakta a szoba két oldalán szemközt. 
végig a falon, teljes hosszában a HS280-at, míg a 
plafon közelébe nem ért ... Persze azért ez nem ugytmaz 
az élmény, dc hasonlóság biztosan van a nagyméretű 
felületek rniatt. Így az ajánlót előre clpuskázhatom, 
mert a CLS-ről gyorsan megállapítható, hogy sokkal 
nagyobb szobába való. Vagy, ha kisebb a helység. 
akkor legalább a hangerőt nem kéne túltolni. Vagy, ha 
azt sem, akkor kívánni kell a nagy és intenzív hangot. 

HM nálan1 koncert lett, az első meglepetés után maradt 
a koncerthangerő és visszaigazolásként az a tény, hogy 
nem mindenki egyforma, igenis van létjogosultsága 

ennek a provokativ élménynek is. csak tényleg olyan 
hozzáállás kell hozzá. Az biztos, a hangszerek előttem 
vannak és ez a furcsa kifejezés annak szól, hogy szinte 
érzem, ahogy reakcióba lépnek a levegővel. Ebbem az 
élő hatásban egész könnyű megkeresni a hangszerek 
pontos helyét. Ami viszont csak akkor mcgy, ha 
egy pontban tartom a fejem, ahol összeáll a zenekru·. 
Nagyon koncentrált a fókusza, a teljes zenei élményhez 
benne kell maradni ebben a középpontban. Ebben a 
tuh~donságában nagyon hasonlít a Tannay Glcnairhoz. 
Ellenben egészen oldalról már nem ezt érzem, ott, bár 
a sztcrco hatás nem teljes, mégis jó hallgatni és még a 
színpadképből is juttat valamennyit. Igen magas szi11tcn 
kifejező, a fóliának nagyon alacsony a tehetetlensége, 
emiatt igen gyors a válaszreakciója és jó a felbontása. 
Ha már fóJja, ami mCíanyagból van, ezért kereshetném 
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benne a múanyag hangot. Voltan1 már olyan helyzetben. 
hogy erre igazolást találtan1, dc az más körülmények 
közölt volt, most ez nem jellegzetessége a hangképnek. 

Igen kifejező a hang és koncertről lévén sz6. ahol nem 
csak a b;mgszcrek töltik be a helyet, ott a koncertterem 
visszhangja, vagy a közönség visszhangja is. Jó a 
keverés, a zenei élményfaktorhoz a kivitelezés példás. 
A közvetlenségébez hozzá lehet szokni, - köszönhetőcn 
a virtuóz zenészeknek és a jó felvételnek is, - lassan 
átáiJok, az ingerküszöböm emelkedik és kezdem 
valóban élvezni ezt a túltöltöttséget. Követem a hang 

mindcn rezdülését, mély akusztikai élménybe avatnak 
be, de onnan tudom, hogy az én világom egy kicsit 
másfelé tendál, hogy mindig jól esik, ha belép egy 
szóló hangszer, ami lcbctőlcg nem fúvós, vagy kicsit 
csendcsedik a zenekar játék közben. A lemez végérc 
kettős élmény ér, tCimém let az oldalt újm, mert a zene. 
az bizony kifogott rajtam, még akarok belőle. Ellenben 
van belül valan1i. an1inek már ez kicsit sok volt. az 

nyugalmat akarna. A főnök, a felszínes tupat, nem 
enged. Még néhányszor meghallgatom, hátha lesz még 
egyéb tanulság belőle, ha már tesztről van szó. 
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Jim i llcndrix-Band ofGypsys (Polydor. WcstGcrmany) 

- Who 1-nows, - Machmc Gun. 

Tanulság at. van. Sil-crtilt olyan infonnatívan rögzíteni 
az clőtő lemezt. hogy az igencsak megdolgoztatotl, 

nem így a Hcndrix. Élő zene ez is. dc a lemez teljcsen 

más. Összefüggő zenei egység uralja. a zene legmélyére 

láto!... Ett nem a felbontás kimaxolásával éri el. hanem 
inkább a hangulatévaL Bclebor~ózik az ember háta. 

Erre jó a nagy felület! Hendrix gitárjátéka? Akáffián) 

lisl<Ít láttam eddig. ahol rangsorolni merészelték a 

gitármúvészckct. mindig Ó volt a legtetején. 

Na, most gitároli.!... dc ez aszó nem fejezi ki azt, amit a 

játél-a valóban felfed a gitározásbóL Megzabolázatlanul 

él veti ki a hangszert, szintc minden egyes akkord mellé 
társít va egy olyan virtuóz kicsengést. hogy a szabadság 

kifejezés az, mely a legalkalmasabb lehet rá. Ez azért 

válik elképesztővé, mcrt ebbe mélycn belelátni a CLS 

informativitásán keresztül és ennyirc közvctlcni.il, 
megakasztó élmény. Mosl nem tűnik soknak semmi. A 
zenekar, mármint a dob és a basszusgitár kiegészít, dc egy 

pillanatig scm tolakodóan. A figyelem középpontjában 

Jimi áll. A hangerő kéri, hogy cn1Cijcm még és a 

parancs at parancs. A két felvétel közölt az az alapvető 
különbség. hogy a Jazz kifejezetten direkt ez pedig. 

főleg ahhoz 1-épest. dc egyébként is. árnyalt. A Jazzben 

kerestem az ámyalatot. most pedig többet akarok a 

közvctlcnségből. Más lemez. más keverés. mindcn más. 

a feltálalt hallgat<hi pozíció is az. A jazz eselén menlem 

volna még hátrébb. hogy könnyebben befogadhassam a 

zenét, remélve. hog) úgy kczclhctóbben összeáll. Most 

pedig hútnám 1-özclcbb a fotelt a hangfalakhoz. csak, 
hogy jobban éreacm a vibrálás!. A basszus alapok, 

a git{tr és a dob keretczik a szólógitár játékát, na meg 

Hcndrix énekét. teret adva hozzá és ez a stabil alap 

kell is, hogy az élmény az legyen. ami. Benne v<m a 
felvételben egy kis esetlegesség, akusztikailag pedig 

egyfajta szóródás, mely az élő zenét keretezi. Ez az 

esendőség a felvételben az. mcly jobban nívilágít arra 

mi történt majd öt ven évvel ezelőtt a szú1padon. 

Egy kis kitérővel folytatnám, de talán ebből még 

néhány fontos részletre fény derülheL Nem voltam 

különöscbbcn llcndrix fan. Eacl a felvétellel egy 
TOK-SA90-cs magnó kazctt{m találkoziarn először, 

valahogy houám került. már nem emlékszem rnilycn 

úton. módon. Eleve nem mélyedtcm el Hendrix 

munkásságában különösebben. ezért a jelentőségéhez 

képest csak halvány sejtéseim adódtak arról, hog> 
ki is Ó. mi a jelentősége a zcnekultúrában. Talán a 

szerenesének köszönhető, dc így volt. épp a Yamaha 

1000-cs kazctt:h magnót indítóztarn egy hosszabb 

;íllás utan és ez a zene felkeltette az érdeklődésemet. 
bclchallgattam. Érdekes. dc a Yarnahához úgy 
illett, mint gomb a kabátra. páratlan zenei élmény 

részesévé váftam. c miatt. ha elkezdtem haUgatni, 

annak többszöri visszatekerés és újrahallgatás lett a 
vége. Úgy voltam vele. érdemes megvenni Icmezen 

is, enne!- 1-öszönhctő most ez a Nyugatnémet nyomású 

péld~íny. A mag nófelvételről sok mindcn hiányzik. ami 

1-özvetknül a lemezről már jelen van. dc a meglepő az. 

hogy igazából nincsen szükség erre a pluszra ahhoz. 

hogy élvc11ük a zenét. A hangulat. a játék mindcnt visz. 

al-kor is, ha Ct egy harminc éve, szintén vin y l lemezről. 

dc valahogyan cll-észült kazettán van. Zenei remekmű 

ez és én szerenesésnek érzem magam. hogy a CLS-ből 

ezt ilyen magas föl-on kaphalom Hssza. Ez nem jelenti 

azt. hogy más hangfalak ne lennének alkalmasak a 

rcprodukcióra. csak anny it jelent. hogy az élmén) most 

ehhez köthető 6 fontos részlete ennek a mondatnak az 

a bizonyos .. élmény" szó. Kis hiányérzetem meg még 

azért van, mcn m{tr úgy mcgszoktarn a kazettás felvétel 

kicsit búgó hangját, amely egy plusz gerjedéssei még 

al aUt a hangképen, dc mivcl jól áll neki, nem rovom tel 

ezt az erényt, ami igazából hiányoss<ig. Ehhez képest az 

LP fclbont<ísa és hangzáshelyessége magasabb sz.intű, 

dc van, hogy eretnek kifejezéssel élve egy zenének jól 

áll a loudncss, vagy a mély fclcsavarintása. Félreértés 

ne essék, nem hiányzi!- több mély. vagy nincs biány 

dinamil-ában scm, cllcnkczőlcg. csal-, hát ott van az a 

bizonyos mcgszo!..ás, ugye. Van mikor nem a felbontás, 

vagy a hangtáshíbég dönt. hanem a hangulat és az 

energiák áradása a hangfalakon keresztül. ami eljuttat 

a zenei nirvánába. Ez, biztosan akkor van így. ha nem 

csak az elmélctet pörgctcm. hanem elölről a lci11Czt is és 

igen, had szóljon megint. 

Ajánlás 

A Manin Logan CLS elsősorban nagyobb térbe való. 

dc, ha 1-ifogunk belőle egy mcgkimélt. hitelesen 

felújított példányt. vagy a panelt netán mi újítta~uk fel. 

könnyen találjuk magunkat egy magas ár/érték felső 

ágán. Amennyiben cn)sítővcl is ki tudjuk szolgálni, igen 

nehczün!..rc fog esni addig kutatni, míg olyan hangfalat 

találunk, umi a haszmílt áránál (állapotfüggő. dc L000-
2000EUR között) kcdvczőbbcn, akár jobb tud lenni. 

Teljcsen más előadóművész. mint a hagyományos 

dinamikus hangfalak. ezért. ha rááll a fülünk, nehéz 

fclülírni, a már mcgszokott erényeit. Ezek elsősorban 

a felbontás, a gyorsaság. a megjelenítő képesség és a 

térlcképzés. Helyes illesztése feltételez némi rálátást az 

audio fortélyaim. vagy mkább összcfüggéscirc. Ebbéli 
érzékenysége mcllctt az informativitása az, ami mian 

lehet úg) készülm. hogy tllő megadni számára azokat 

a fcltétclc!..ct. amik kozött jól érzi magát. Szubbal is 

ki lehet cgé~títcni, dc nem feltétlenül szükséges. ez 

habnusfüggő. Én azt is mcgénem. aki alkalmazza 

hoZLá, dc annak dolga lesz vele. mirc úgy belövi őket 

egymáshoz, hogy teljes ménékbcn összedolgozzon 

a sztatikus panel a mélysugárzóval. Aki újban utazik, 
annak csak annyit mondhatok. hogy fog találni a 

Martin Logan a!..tuális tcrmékpalcttáján olyat. melyben 

továbblép az ebben lcfc!..tctctt alapkonccpció ... és. bár 

ehhez még nem volt a teszt szobában szercncsém. nincs 

kétségem afelől, hogy méltó utódja lesz ennek. 
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Luxman KX-102 
a három fejes kaméleon 

Hifire rezisztens kollt!gámnal.. is van gyengéje. Igen 
kitaláltátok a magnó u. már úgy értem kizárólag a 

kazettás magnó. Nem hallgatja.- nézegeti őket, kivéve 

persze ezt a példányt. vagyis ennek a két fejes változatát 

a KX-1 O l-est. Míg a többiek kü Jön polcon díszclcgnek, 

ennek már komolyabb stcrcp jutolt és így kaphatott 

csatlakoztatás! az cl<'>crősítőjébc. A kis történethez 

mellékcltcn fontos lenne mcgjcgycznem. az amerikai. 

- azaz IlO V -os. ez pedig a ritkább, Európának szánt 

240V-os változat. 

Ezt a magnót napok óta hallgatom és arra gondolok, 

bogy mjJycn jól is van ez így. Ilyenkor óhatatlanul 

eszembe ötlik. hogy a kollcga is mcnnyirc szerette 

volna legalább ki-bckapesolgatni. Az előlap ilyenkor 

hátrahúzódik. majd visszatér és ez látv{myával olyan 

meghökkentő jelenség. amivel nem csak az átlagpolgár 

nem találkozott még. hanem a hifisek. illetve a 

magnósok többsége scm nagyon. 

Dc 110-es voll és houátcStcm. ahhoz képest egész 

jól bírta a tralö ja a név legelo 240 V -ot. - jó néhány 

másodperc erejéig. miclőu leégett volna. Íg) hamar 

füstbe rncnt az attrakció, dc már tervben van és meg is 
lesz csináltat va. Mondhatnátok. hogy nem kellett volna 

bcdugni a .,kcttőhúszba". !gat, dc van az a bizonyos 

figyelmetlenségnek nevezcll fogalom, amely néha

néha bármelyikünkön könnyen erőt vesz és ilyenkor 

keresztülhúzza a naiv szándékot. 

Így adhatom kölcsön ezt. hogy errőlicmérje az adatokat, 

bár legalább a trafója az újratekcrcselésc után szintén 

európai szabv{myon lesz. 1Th1r ami a feszültséget illeti. 

Japánban és az USA-ban akad eladó példliny belőle, de 

mifclénk nem sok. ezért is becsülöm meg. hogy ez a 

vern ó most egy ideig nálam lehet. Van időm kiprúbálni 

hosszabban és alaposan megismerkedni vele. 

Nos. valóban a legfőbb érdekessége a magnómtk a ki

be közlekedó előlapj a. ami bckapcsolásra hátrahúzódik, 

kjemclkcdvc ez által a tckcrőgombok él. kapcsolók 

sora. majd kikapcsolásnál a mozgató motor által 
előre felbúzott lendkerék hatására vbszatér az eredeti 

állapotába. hogy ismét ósstcfüggó frontfelületet 

alkosson azok felületével. lliggyétck cl. elsőre olyan 

meglepő a lát ván y. hO!,')' mlkor kedves magnós barátom 

először jnvitált. hogy ezt nézzem meg. többször 
megismételtettem vele a folyamatot ki-be, mert fel 

kellett fognom, be kellcll égetnem a mcmóriámba és ez 

csak sokadszorm sikerült 

Mosl már túltettem magam rajta, nincsen állandó 

késztetéscm az újrázásám. sőttulajdonképpen ez a poén 

talán zavar is. mcrt a hang, ami a mozgatással együtt 

jár elfogadható lehetcll uszk vc negyven éve. még t{m 

húsz éve is. dc m<mapság ctcn a téren inkább már 
nérru kjfinomultságot k.ívánnék inkább. mondjuk finom 

rrukro motorok zümmögését. Egyébként akkortájt 
a rufibcn volt egy alternatív terv czési divathullám. 

amelyet a Lux.i 1s mcglovagolt. amolyan mindentől 

eltérő dizájnolásban nyilvánult meg egyes típusaiknál. 
- már az 1982-bcn általánosan mcgszokott hifis 

trendekhez képest. Amikor megjelent ez a magnó igen 

látványosan hozolt egy eljövendo korszakot. jelenített 

meg egy újfajta st11ust. 1\ehéz lenne megmondani 
mihcz is hasonlít. mindencsctrc viswnylag letisztultnak 

mondhatmím a megjelenesét. még1s kicsit űrtechno 

az, amit képviselt. Erre a hullámm rossz példának a 
Nakamichi 582-cs magnó és erősítő párost tudnám 

felhozni. Az is jellegzetes. mi több semmilyen más 
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stílushoz nem könnyen ha:~onlítható, műszakilag és 

hangra is hiába komolyan vehető készülék, mégis 

a megjelenése annyira elüt mindentől, - sajnos nem 

jó értelemben, hogy az értéke sem emelkedhetett 
képességeihez méltóan, mert egészen egyszerűen nem 

jó ránézni és érthető módon ezért kevésbé értékelik a 

piacon. 

EtTe viszont igen. Csinos darab mind formájában és a 

maga feketc/ezüstszínű megvalósításában. Ami viszont 

megdöbbentő az a több mint centi vastag plasztik 

vezérlő gombsor a közepén. alatta led világítással, 

így ha nyomok rajta egyet, kigyúló fénye a nagy 

mélységélesség hatására még hangsúlyosabbá válile 

Pazar látvány. 

Egyébként a magnó összességében nagyobbnak 

mutatja magát, mint a valódi mércte, eleinte egy kissé 

zavaró is ez, dc a szemnek idővel mcgszokható. Erről 

talán a kcretczés vizuális torzítása tehet, mely térben 

magába foglalja a frontrészt és emiatt látszatra, mérclre 

valahogyan kiemeli azt. 

Öszvérnek tekinthető műszaki megoldásait figyelembe 

véve. A kalibráló rendszere a csúcskategóriát idézi és 
megsúgom előre a hangja is. ámde a szalagtovábbító 
rendszer, vagy a kijelző már ink<íbb a középkatcgóriás 
modellcké. Tudása ezzel ellentétben széles 

tartományban mozog, tehát kezelésérc még egy vérbeli 
magnősnak sem lehet oka panaszra, már amennyiben 
tud Dual Capstan nélkül élni. Miért ne tudna? - egy 

görgővel is lehet szép a bang, attól még a pályán a 
szalag hibátlanul fut, ha az jól be van állítva. 

Rövid átlekinlést érdemes adni róla, mármint a 

kczelőszervekről. A kazettakiadó és a bekapcsoló 
gomb fekete rejtő színe belcolvad a kazettafészck 
sötét hátterébe. Ez nem akkora gond. a kéz rááll. 
hamar mcgszokja mcrre keresse a gombokat és 
érzésre magabiztosan nyúl oda ahol sejti, a biztos 

válaszfunkciót. Felül az Eject gomb és az ajtó simán, 
szinte hangtalanul nyOik ki és fogadja a kazettát be. 
Csukásra precízen kattan és lcjátszásra mindjárt kész, 
ha az Ejectnél valamivel nagyobb ellenálló erőt tanúsító 

Power gombot is mélyen mcgnyomom. Életre kel a 
masina. utazik az előlap jobb fele, gyúlnak a fények. 
a csinos. bár nem túl nagy folyadékkristályos kijelző 
élénk. kékes színncljelcnlkczik munkára. 

Amennyiben felvételt szerelnénk készíteni, nagyon 

basonJó kalibrálási móddal találkozok. nlint a szegről

végről rokon Alpine AL-90 esetében. Itt is jellegzetes 
piktogramokat és hasonló kis kocka gombokal találok, 
szépcn illesztett, igaz kissé egyszerűbb környezetben, 
mint amott. Hasonlóan lejátszódó folyamatnak lehetek 

tanúja, - dolgozik a számítógép és rááll a kazetta 
értékeire mind a BJAS, mind az EQ esetében. Már 
ha nem a piros Error felirat gyullad ki, mert akkor 
indulhat újra és újra elölről a kalibrálás folyamata, -
kivéve, ha lassan derengeni kezd, mind most is, hogy 

reménytelen lesz az idők alatt sajnos már megfáradt 
TDK SA kazettával eredményt elérni. Kalibráláshoz 
fontos részlet, éppen ezért a közelben kapott helyet a 
Normál, Króm és Metál szalagválasztás jelző. Ha nem 

a megfelelő pozíciób;m használjuk azokat, az automata 
kalibráció nem fog megfelelő értéken állítani és hát 
nem árt észben tartani. ennél a magnőnál még nem 
használtak automata kazctta felismerő rendszert. 

A kazetta fészek jobb oldalán található a számláló 

vezérlése és a gép középvonalában az átlátszó és igen 

dekoratív gombsor, mellyel a háromfejes mechanika 
működésrckésztethető. Nyomásra halkan kl atty an egyet 
és a motorok rögtön engedelmesen és barátságosan 
leszik a dolgukat., semmilyen kellemctlen zörej, vagy 
rendellenes idegen hang nem kíséri a munkavégzést. 

Schaffbausen ez kérem. Az utazó előlap takarásában 
a vezérlés tov;1bbi kellékcit találjuk. Dolby B és DBX 
zajszűrés, anlivel 94-dB-es jel zaj arány érhető el metál 
szalagtípusra rögzítésnél! Majd a kazettatípus választó, 
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kimeneti jclszint állításához a csatornaegyensúly 

(balancc) és a felvételi jclszint állításához killön 

tekerőgomb áll rendelkezésre. Most, hogy az előlap 

megint a kikapcsolt állapot nyugvópontján, azaz a 

készülék síkjában, nevezetcsen elöl tartózkodik, rejtve 

marad az alatta clhelyctkcdő vezérlés programozás, 

MPX zajszűrés. a monitorozó gomb és a felvételi 
mikrofon l vonabtint bemenetválasztó gombja. A 

magnó rnű~zaki fejletbégéról ad visszaigazolást hogy 

a programozási kapcsolgatva a magnó visszateker és 

újra lejátszik. ha akarom. Ez egy többnyire díszfunkciói 

betöltő eszköztől nem is rossz. Divatot teremtett a 

ki.ilsejévcl és a képességeivel még most is tiszteletet 

vív ki. Oll a pont! Végül és utolsó. vagyis az alsó 

sorban. - kicsit az az érzésem. hogy kényszerpályára 

küldvc. mcrt mindcntől elkülönülve helyezték el. - a 

fejhallgató h.imenet és a mih.rofon bemenet található. 

Igaz, valahová ezeket is rakni kellett. A számláló és 

a kivczérlés jelző közé ékelődött a monitorállás és 

a zajszűrés piros ledeh.kcl kommunikáló részlege. E 

felsorolás nem lenne teljes. ha nem ernliteném meg a 
hátulján árválh.odó dupla sztcrcó RCA vonalszintű ki 

és bemenetel, a bebő memóriához az elemtartót és a 
zsinóros távirányító c~atlakozópontját. 

Alapvctőcn az egés1. - egész finom szcrkczct Mindcn 

részletében precízen és pontosan végzi a dolgát. Zsírosan 

fordulnak a kézben a gombok. érezni az ellenállásukat. 
amit ki fejtenek a1 ujjakra és ez alapvctőcn mechanikai 

stabilitásról <ÍrulkOllik. A minőségérzet hatia át a 
gépet. Közel érzem magamhoz a technikát és ez a 

közvetlenség nem riasttó. hanem a maga individuális 

módján inkább könnyen megkedn:lhető. Nem rémiszt 

a technika, mivcl nem érezteti. hogy bonyolultságával 

esetleg uralkodna a felhasználón. sokkal inkább 

könnyen kezdhető benyomást kelt a magnó, mcrt 

embcrléptékűeh. a mcgold<ísai. A beépítcll cgy'cdi 
:• 

ötletek dominálnak és, ha q_z az önkifejezése művészi 

volta. azt hiszem kö.wlebb áll most hozzám, mint egy 

a megoldásaiban túlexponált tech-armada, amivel 

esetleg igyekezne levenot a lábamróL Ez kicsil núndig 

megkönnycbbülél>t jelent. mert megvan bc1mc mindaz, 

ami a túlhúzott elektronikákból általában hiányzik. 

ez pedig nem más, mint a bizton~ágérzel. vagy úgy is 

megfoghatnám, hog) érctni, hogy ez legközelebb is 

biztosan mcnni fog. majd mikor bekapcsolom 

Amit újm meg is tel-zek, így előbukkannak a takarásból 

végre a gombok és a potmétcrck. A jó magnó ismérve 

a nagy ívű hang és. ha c~ a szomszéd helységben is 

lúdbőrzést generál a háton. akkor megnyugodhatok 

vele kapcsolatban, - ebben a gondolatban. Főleg, ha 

olyan szintcn benne van a bugi, hogy önkéntelenül 

nyílik a száj és együtt szól a saját énekem a refrénneL 

Meglcpő, merl jelen van a Luxmanokra oly jellemző 

lágy és kifinomult karakter, mégis teljesen kitölti 

azt dinamikávaL lendülettel és élettel. így a lágyság 

nem is annyim karaktert ad, hanem inkább hosszan 

hallgathatóvá váli h. általa a zene. 

Ha már zene. szót érdemel, hogymost éppen Depeche 

Mode-ra hangolódtam rá, így került bele egy egyszerű 

nonnál BASF Lll-E kazctta. mint a hang hordozója. 

Ez a szalag is a nyolcvana~ évek szíilöttc. dc úgy tűnik 
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nem fognak rajta az évek, a mágneses réteg újra és újra 

lcadja a lejátszófejnek a töltést, méghozzá közel azt. 

melyet valaki. valamikor ősid6kkcl ezelőn rárögzíletl. 

Stabil a lejátszás. nincs helye nyávogásnak. vagy 

bizonytalanságnak. Nem valószínű. hogy ez öröktől 

fogva, vagyis a magnó szülctését61 ilyen lenne. már 

egészen biztos. hogy előttem valaki az előző gazdái 

közill felújította. 

A hangja a felső kategóriát idézi, de nem annyim a 

méllóság, vagy az elemzőképessége lenne az erénye. 

pedig ez utóbbival nem szégyenkezhet kategória társai 

közt, banern inkább egy kicsit virtuóz és lendületes. 

emiatt vidámnak érződik nunden hangjegy, melycl 

kiad. A sávszélcivcl sincsenek problémák, ahogy ezen 

belül a dinamikájával scm. Élvezetes zenehallgató 

eszköz, méltó a megbecsülésre és arra, hogy aki 
komolyan szcretnemagnózni eseUcg számításba vegye, 

mint lehetőséget. Talán az egyetlen fura részlel a 

kikapcsolásához köthető. A Power gomb kinyomt1sával 

az előlap egy fura hang kíséretében előre mozduJ és ez 

a lendkerékhez tartozó furcsa kerrcgés mindaddig t~ul, 

míg alóla kifut a mozgás. Ez a hang idegen sajátosság 

egy magnótól. persze érthető és a korszakol jellemzi, 

dc ma már biztosan inkábi.J azokra a bizonyos mikro 

motorokm bíznák és úgy mozgatnák egy szervón 

keresztül mindkét irányban. Az évtizedek tanulsága 

elgondolkodtat, vajon melyik a jobb megoldás, ez mely 

még mindig működőképcs, vagy a mikro motorok és 

az ide tényleg sokkal jobbtm illő finom zümmögés? -

dc akkor lehet, hogy csak remélhető, hogy évtizedeken 

keresztül hasonlóan jól fog tudni működni. Ez a gondolat 

némi bonyolultságot sejtet a megvalósításában, - talán 

hagyom is a felesleges elmélkedést. jó úgy, ahogy van. 

Belül a korabeli építési sémák nyomait találjuk. 

Tisztességes tápellátással .erősített elektronika, mely 

egyszerű nyákpanelreintegníll. A huzalozás terjedelmes. 

dc még átlátható, van ennél jóval bonyolultabb felépítésű 

is. A mechanika nem különösebben túlméretezett. 

átlagos méretűnek nevezhető lendkcrekekcn keresztül 

végzi a meghajtást. valószínűleg a kívánt értékek 

tartásához bőven elegendő. Szíjas konstrukció, 

mclyekct időnként lehet cserélni. ha túlnyúlnának. 

Könnyen hozzáférhető, szellősen beépítcll a belső tér. 

A legszokatlanabb látvány a központosított konzol. 

mely az előlapmozgató szerkczctet és az előlapol 

tartja. Még. ha felületesen tekintem is át, látható, hogy 

jól hozzáférhető a legtöbb alkatrész. a szervizelése 

nem kívánbal különöscbb attrakciót, - hosszútávon 

fenntartható. 

Mííszaki részletek 

3-fejes, egykazettás deck 

4 sávos, 2 sztereo csatomával 

Szalagscbesség: 4.76 em/s 

Fejek: l x kombinált felvevőnejátszó, l x törlő 

Kazena tipus: Type 1 (Norma!). Cr02, Metal 

Zajcsökkentés: Dolby 8, DBX 

Frekvencia átvitel: 20Hz-től 22kHz-ig (Mctal szalag) 

Jel-zaj arány: 94d8 (DBX) 

Nyávogás: 0.04% 

Torzítás: 0.7% 

Kimenet: O.SV vonalszint 

Mérctck: 453 x 365 x t·47mm 

Tömeg: 9.5kg 

Ára: LOOOUSD /1983 
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Phase Linear Model 7000 Series Two 
kazettás n1agnó 

A Pha~e Liocar audto berendezéselet gyártott, 

amelyet Bob Carver és Steve John st on alapított l 970-

ben. Elsősorban erősítő fejlesztő cégként ismert, dc 

számos más termékct, köztük a cikkünkben szcrcplő 

kazettás magnót is gyártolla. Sték.hclye az USA-ban, 

Washingtonb;m volt. Al első gyártmány az erősítők 

közül a Phasc Liocar 700 volt. Csatornánként 350 

wattjával h;unarosan a hangstúdiók, hivatásos zenészek 

és audioillek által használt standard erősílóvé vált. 

A kialakítása llgyclcmrc méltó és jcllegzclcs volt 

a csiszoll alumínium előlap és a nagy kettős VU

múszcrek miatl. Úgy tervet.ték, hogy extra erővel 
rendelkezzen a vbzonylag nem hatékony zárt 

dobozm hangszórók meghajtásához. mint például az 

Acoustic Research AR3. vagy AR3a. A cég a korszak 

legerósebb hangerősítőiről volt ismert. an1clyet az 

1978-ban bevetctett Phasc Liocar D-500 vezetett. 

(Kiskcrcskedelmi ára 1395 dollár voll, ez közel annyi. 

mint ennek. a kazcttá<,nal. amt 1350 dollár volt). A 

céget a Pionccr Elcctromcs vásároita meg 1979-ben. A 

Pionecr a csúcskatcgóriás ka1ctlás magnót adta a Phase 

Liocar sorhoz. Dc a vállalat hanyatlóban voll a növekvő 

kutatási és fejlesttési költ.,égck mian. ezért a Pionecr 

1982-bcn eladta a Jensen lnc.-nek. 

Előzmények 

Emlékeimben élénken él még, mikor éveket töltönem 

feszültség átalakító kutal<Íssal. me ly redukál- akkoriban 

még 220. moslmár inkább 240 V névleges feszültségből 

LLOY-ot, illetve valamivel több. mint ILO-et. Nem 

elég az. hogy CL.l ml.!gcsinálja. mcrl ez mindcgyiknck 

mcgy. dc én olyat szcrettem volna találni. amelynek a 

hálózatra gyakorolt visszahatását nem hallani a többi táp 

felől. Ezen kívül a kcdvczményczeuől. akkortájt a Krell 

KPA elektronikájától azt a hangot kapom. melyről már 

nem érzem. hogy bármennyire kicsit is. de meg lenne 

kurtítva a hangja. 

Márpedig a Krell érzékenynek biwnyull ezen a téren. 

Eleve egy clő-clócrősítés is \an benne, hiszen MC 
elektronikát tartalmaz a RlAA korrekció mellen. 

Érthető tehát. hogy egy tlycn kaliberű eszköz 

érzékeny a tápcllátásm. Régóta idegenkedern a 110-es 

gépektő!, most újra ráláthattam miért. Mirc talállanl 

olyan átalakító!. mcly megfelelt az clvár.ísaimnak, 

azaz mindössze annyinak, hogy ne érzékeljek rajta 

keresztül a hangra nézve semmilyen korlútozást, évek 

teltek cl kutatással és próbálkozással. Olyat viszont 

egyel scm talúltam mcly nem hagyou lenyomatot 

a hifi rendszerben. Egyértelműen bcazonosítható a 

visszahatásuk a h<ílózatban. ak<Ír közvctlcnül a fő 

elosztóba csatlakoztam be, akár a lakás ámmkörére, 

holott így valamclyc~t cl van ki.ilönítve a hifitőL 
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Naivan, - mert az elmúlt években kerültem a ILO

cs masinák társaságát hoztam haza meghallgatni a 
Phase-t. Eleve. mikor lebeszéltcm, hogy elhozhatom 

ez a részlet valahogy nem kerlill szóba. Most m{t.r 
mindcgy, itt van és meg szeretném hallgatni. Egyik 

magnős barátom jóvoltából nálam pihen néhány hete 
egy átalakító. Mondható. hogy a sors keze van benne, 

vagy, hogy megérezte, mindenesetre előzékenysége 

most a javamra vált, már bizonyos értelemben persze. 

Legalább meg tudom hallgatni. mert a N edi o POCO LOS 

elegendő kraftot biztosít a magnó számám. Működik, 
de direkt a Depeche Mode kazettával nyitok, hogy 

gyors egymásutánban tudjak értékelni a Luxman KX
L02 és c között. Ezt könnyen meg is tehetem, mert míg 

a Luxman hozta a bug it és táncolni és-vagy énekelni Jell 

volna kedvem, ahhoz képestmost nagyon középszer az, 
amit hallok. 

Nem mindegy, hogy a rendszerről leváló akkordok 

megmozgatják-e az ember tagjait, még a normálisnak 

tekinthető, tehát bőven szobai kereteken belüli 
hangerőn belül is, vagy folyamatosan figyelnem kell 

arm, hogy b{t.r szeretem a zenét. mégis kikapcsolnám 
legszívesebben, mert zavaró. Dc nem állok fel és nem 

indulok cl a stop gomb felé, mert lassacskán vélek a 
hangban felfedezni némi javulást. Ahogy telnek a 

percek. egyre kellemesebbé válik. Dc ez sajnos csak 

csekély javulás. mely a melcgedésnck és talán még 

annak a járódásnak köszönhető, hogy a magnó évek 

kényszerpihenője után végre mozgásban van. A hang 
összeszakadt, zavaros, elektronikus. A rendszerről 

nem Véllik Ic, alig bú- kitörni az anyag fogságából. 
Valahogyan benne marad a technikában az erő, nem lép 

ki, nem szórakoztat. nem árad. Persze cl lehet hallgatr~i. 

a zene most i~' zene marad. csak autós példával élve a 6 
hengerből 3 dolgozik. A Phase Linear egyelőre mcssze 

a valódi tudásától, dc Inivel ez a műszaki tartalmát nem 
érinti. - míg hazacipelem azt a trafót. mcly hangjával 

bizonyított már, - addig megpróbáJok belebonyolódni 

egy kis műszaki fejtcgctésbc a magnóval kapcsolatosan. 

Nem csak magas, hanem igen mély is, a szélessége a rack 

fogantyúk nélkül pedig a standard hifi mérct. Ezekkel a 

kiterjedésekkel így az egyik legnagyobb méretű magnó. 

Egyik ismerősöm meg is hökkent a látványától, mett 

tényleg nagy. de én már régóta szemezek vele, így 

megszoktammár. Na meg aNakamichi LOOOMKll mellet 

semmj sem tűnik elég nagynak és a kettőt mindössze LO 

centi távolság választja cl egymástól. Szóval a méret 

valahol relatív. Dc a súlya nem. legalábbis egyencsen 

arányos a külméretével, közel 20 kiló. Világos, pezsgő 

színben alkották meg. ezzel megjelenésében elütve az 

eredő Pjoneer CT-LA feketéjétől, viszont illeszkedve a 

Phase Lincar tcm1ékpaiettájához. 

Ha nincsen leengedve az elülső takét.rólap, akkor 

nem is igazán könnyu kibogarászni, hogy mi is lehet 

ez valójában . Azt látni. hogy a picuri bekapcsoló 

gombocska mellé, vezérlő piktognt.rnok alá rendelt 

lapos gombokat telepítettek. Kezelésnél eleinte fm·csa 

is, mert körültekintően kell őket cltalálni. az egyébként 

igen széles felületen. Valahogy az ujj nagyobbakat 

keresne, dc nem kap és ez annyim jellemző vonás rá. 
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hogy a vezérlését általánosan apró gombokkal oldották 

meg. Ráad;í~ul a feliratok nem litnek cl markánsan a 

háttértől, így a legtöbb esetben közelről kell kutatni mit 

akartak a kivitelezők. No. sebaj. csak clboldogulok vele 

valahogy. A 7000 MKLI-cs modcllhez használt szint

mérők, általános d1gitális csúcsérték-mérók többszínű 

jelzésseL hogy a szalag VIZUális telítctL~égét és csúcs

tartását bizto:-ítsák a; optimális felvételi szint könnyű 

beállításához. 1\émilcg a Cf-1250-esból már ismerós 

lehet. vi-.zont nem kék. ami teljcsen más jelleget 

kölcsönöz neki. Talán felnőttesebb játékszer így. nem 

annyira szájbarágós. már ami a hangulatkeltést illeti. 

Számláló és a megszakott kazcttalípus visszajelző. 

Dolby B. Mcmory. illetve a kalibráhb Levei-Bias-EQ 

lcdsora kerctczi a kijelző magányát. 

Az előlap lefelé hajlik, a java része eltűnik a magnó 

alj{m. a maradék. - úgy a harmada, pedig vízszintcsen 

előre mcrcdvc, egyfajta puJtot képezhel előtte. de. ha 

így nem tetszik be is tolhat6 teljesen. Rárakni persze 

nem mcmék semmit. a1 utolsó dolog lenne ez. nehogy 
vélctlcni.il mcgkarcolódjon. Még belegondolni is ... 

brrrr ... - borzasztó. Impozáns részlet a kazettafészek 

alsó része, - emelvény ez a kazcuának. dicsfény a 

magnózásnak, mcly picdcsttára emeli a technológiát. 

Letisztult és a speciálls rögzítéM:knck köszönhetően 
egyedi a kialakítása. Diszkrét fclimt hirdeti az alsó 

részén a technológia fcb6bbrendűségét és valóban. a 

mechanikát látva van mire bibzkélkcdni. Ne felejtsük 

el. 1979-et írunk. 

H{rrom fej. dupla görg6sor. az, ami kívi.ilről ltítszik. A 

belsejéról pedig árulkoújon itt egy kép. 

Mérctcivcl a tér jó részét foglalja cl a mechanikai rész. a 
maradékon osztotnak a további kczclőszcrvck. amikhez 

közel kell hajoljak. hogy egy<íltalán l<íthatóak legyenek. 

A fehér fclimtok kisilabizálása után folytathatom a 
feborohíst végre. MPX li Iter. az FM sztercó adásokban 

jelen lévő 19 kHz-cs multiplcx pilot szignál kiszuré-

c::::::::::J oc:IC:::I ==ooo @ 
c::::::::::J Oc::Jc::JOc::J Oc::JO f.l 

séhcz. A Dolby H zajcsökkentő rendszer, - mcly akár 

!OdB zajcsökkentésre is képes a magas frckvenciákon. 

Végüllegalul amonitorozó gomb az első hármas utolsó 

tagja. Mcllcttük újabb és újabb sorok következnek. a 
kijelző vezérlésé és a memóriáé, a kalibráció. illetve 

az ahhoz tartozó memória gombjai. Megjegyzi a 

különbözc3. ha jól sz<ímolom tíz kazcttának az egyedileg 

bekalibrálL értékeit. Tetszik ez a funkció. - így nem keU 

állandóan ki.ilön-külön bepmgmmozni őket. ha mi is 
megjegyezzük az elmentett értékeket. mdyik kazcttához 

tartoznak. Az elmaradhatatlan rnikrofon és fejhallgató 

csatlakoztatható van most is. Legalul a Pitch kontrol, 

azaz lej<ítszási sebesség korrekció tckerógombja, a 
kazettatípus v{uasztó és a bemeneli és kimeneli jelszint 

állító tekerőgombjait tal<tljuk. Elölról ennyi lenne az 

egész. A hátulsó síkot csak a ki-bemeneli dupla RCA 
csatlakozás töri meg, az elemtartó a mcmóriához. 

természetcsen a tápkábel és egy l 10-es kiállás. 

A Muuntosáhkö tmfóról van szó ... Eredetileg kilógott 

belőle a hálózati zsinór, dc ezt aljzatra cseréltem.hátha 
az aktuális hóbortom spéci tápkábelt kívánna. A ILO

es aljzat viszont maradt rajta gyári. Hazaérve meg sem 
vártam, hogy az átalakító felengedjen a téli cidriból, 

azonnal munkám fogtam. 

Feltűnő a változás. mondhatom. A következő jcUcmzők. 

ahol szembctűnocn változik az előadásmód: Nagyobb 
a felbontás és !..inyílt febő szólarn a lcgebő. amit 

észrevenni. Kevesebb a /U\ ar és az elektronikusság és 

tömörített hangkép helyébe teres. energikus. lélegző lép. 

Sokkal jobb lett így. mégis járattam néh{my napot. mire 

a magnó köri.ilbeliil úgy teljesített. ahogy a fizimiskáját 
látva eleve feltételeitem volna. 

A CT-l-cl aPioncer a csúcsot kívánta megostromolni. 

Nem is érzek hiányt a felbontásban, a lendületében 

scm. Nagyon gördülékeny al cl6adásmódja. kicsit 

elfeledteti, hogy gép szüli a hangot. A részletek és 

azok kidolgozoilsága olyan, ami miatt egyértelmGen a 
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legfelső kategóriába sorolható. (Itt jutott eszembe, ha 

mcgszerctem, hogyan fogok nélk(.i)e jókedvvel zenélni?) 

Egycdi.il talán a mélyckbcz tudnék hozzáképzelni 

egy kicsivel több aktivit~\st. nem mintha annyira 

hiányoznának, csak tudom, hogy egyes zenéknél a többi 

magnón talán kicsit jobban dominált~tk. Ugyanakkor 

tonálisan egyensúly van a hangképen belül, így nem 

reklamálok. Ami még elég fontos szempont, jól kezeli 

a túlvczérlésL Az a TDK SA kazcua. mcly a felvétcll 

készítő Sony TC-K777-ben is torzit kicsit lejátszásnáL 

most teljcsen rendben lévőnek tűnik. Direkt figyelek, 

- első sorban a magas hangoknál jelentkező torzitásra, 

dc nem, semmi. Megjegyezhetném banálisan, ez nem 

semmi! 

Szintc belém szuggerálja, ezért, ba kikapcsoJom, 

utána könnyen megy egész nap memóriából tovább a 

zene. Érdekes, dc ebben benne van a Phase attitűdje, 

így meglcpetéscnu·e azon a hangzáson. Ez egy kicsit 

igéző, igen tiszta, megkockáztatom teljes értékű a 

bangrcprodukciója, már a kazettáboz képest ugyebO:rr, 

- egészen lendületes előadó. talán már az sem túlzás. 

bogy szárnyaló. Jó gép, úgy érzem, hogy bizonyított, 

már csak össze kéne hasonlítani valamivel a korrektebb 

kiértékelés végett. 

Összehasonlítottam a már említelt Luxmannal, Sony 

TC-K777 és Nakamichi 682ZX-d. De nem kezdek 

bele részletes fejtegerésbe őhozzá képest mclyik 

milyen, egyszerűen nincsen értelme. Mindegyik magnó 

másképp tolmácsolja a zenét és mindegyik a maga 

karakterével úgy. ahogy V<lll szercthctő. Inkább aiTól 

írok, miért ezt vegyétek, ha lehetőségetek van rá. A 

Luxman különleges, de ettől a Iigától egy lépésre Je van 

maradva. ami nem azt jel~nti. hogy az nem ad teljes 

értékű élvezetet akár. csak annyit, ha nagyon fülelek, 

kicsit alulteljesít a hangzás gazdagságában. A Sony TC

K777 talán az egyik legjobb gép, amit valaha letettek 

a gyártók az asztalra, ha egynek veszem a felvételi 

és lejátszási képességeit. A felvételi képességeivel 

liJ 

- - -
""",., 
u '·"··"·' 

egyértelmGen a csúcson van. a lcjátszási is, dc ebben 

a tekintetben a hangkantktcrc ízléstől függócn tud 

meghatározó lenni. Nem róla szól c cikk. inkább 

an·ól, a Phase Linear mennyibcn más. Mindenképpen 

romantikusabb a hangja. - emellett határozottan 

kidolgozottak a részletei, amelyek nem toJakodóak. 

ezzel azt akarom mondani. hogy nem frontális inkább 

árnyaJt a karaktere. Komoly térmélységct produkál, ami 

egész mcsszirc nyúlik be a hangfalak. sőt a fal mögé is. 

Van olyan kazctta. ami annyirajól áll neki. hogy amióta 

bcraktam, - immár három hónapja, azóta folyamatosan 

mcgy, mert nem tudok szabadulni tőle. Olyan az 

élmény nuntha tény Jeg ou lennék a koncerten, - ahol 

a középpomban ülök. mcrt az egész színpad előttem 

rajzolódik ki. Felejthetetlen élmény. csak a TDK SA

XS kazettán érezni itt-ott, hogy nem ipari mcnnyiségű 

lcjátszásra tervezték. Nem a sávszélek mentek cl, 

hanem néhol már huJlán1Zik a hang. időnként elmegy 

egy-egy részlet. Ettől függetlenill az élet, amit a magnó 

beletesz, igazi feltöltődés. A Nakamichi a Sennheiser 

HD800-as fuiesen keresztül sem ez az élményszint 

és hangszórón keresztill scm. Hiányzik belőle az a 

felbontás, megjelenítés és elkülönítés, mclyre a Phase 

Lincar ennél a felvételnél képes. Persze van, amí uem 

fekszik neki ennyire, ott csak úgy viselkedik, mint egy 

átlagos csúcsmagnó, semmi extra. csak szimplán jó. 

Specifikáció 

3-fejes, egykazettás magnó 

4-sávos, 2-sávos sztereo 

Lejátszási sebesség: 4.75 cm/s 

Fejek: l x felvétel, l x lejátszás, l x törlő 

Motor: egy csévélő. egy szalagtovábbító 

Kazctta tipus: Norma]. FeCr, Cr02, MetaJ 

Z<*sökkentés: B 

Frekvencia átvitel: 25Hz-től 19kHz (Metal szalag) 

Jel/zaj arány: 70dB (dolby B) 

Bemenet: 60mV (vonal). 0.3mV (mikrofon) 

Kllnenct: 0.4SV (vonal) 

Mérctck: 480 x 217 x 425mm 

Tömeg: 18,2kg 

Évj{rral: 1979-1983 

Lista ár: 1350USD 

.. . 
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Technics SL-PG 360A 
CD játszó, a nagyágyú! 

Elmcrcngtem. vajon mclyik lehet a legjelentéktelenebb. 
m{LTa az érdcklő<.lés J>'!riféri<íjára szorult hifi egység. 
amivel egyáltalán nem érdeme~ foglalkozni. Szerelném 
bemutatni a lislám ebő helyczcttjét. a Tcchnics belépő 
szintű CD játszóját 1994-ből. 

Maga a főcím is megütköLéM kelt. Az még rendben 
van. hogy Tcchnics-~.wl kezdődik. na dc SL-PG360A
ra végződik? Ha pedig jobban utána nézünk. - hiszen 
ennyi eltelt idő után. ki emlékezik m{LT pontosan rá, -
akkor a 'gugli' valami egyszerűnek a képét dobja fel. 
Nem mondhatnám, hogy a CD játszók ma reneszánszu
kat élik, dc ha van, aki még komoly szándékkal pörgc
ti őket. valószínűleg nem ez a kategória lesz az. amit 
használ. Ennél lejjebb már csak a valódi "nonamc" 
rétegicjátszók találhatók. Dc ezek többsége, már az 
újrahasznosítás elemeként valószínűleg be van építve, 
valamilyen átlag háztartási tcrmékbe. 

Ennél lejjebb. ezek szcrint már nem nagyon van. Úgy is 
fogalmazhatnám. hogy ez tényleg a belépő szint. mégis 
érdekes. hogy a legtöbb darab. amire egy kicsit is vi

gyáztat... vagy nem hajszolták őket agyon. működőké
pes mind a mai napig. 

Egykorelérhetőnek vélt álmaink netovábbja lehetett egy 
hasonló lcj<ítszó és ráadásul elég sokáig kcUctt gyűjteni 
rá! Biztos nem nehéz újra belcgondolnunk. az akko
ri kercsetek fényében. 1991-bcn ml.!nnyi küzdclcmmcl 
j{LTt összespóruini huszonnégyezer forintot! Mostanra 
viszont ebből a szempontból alaposan megváltozott a 
helyzet. Mcrt, ahogy telik az idő. idővel az ember után 
dobálják czekl.!t a masimíkat, így kerültem most újra 
egy ilyen lejátszó közelébe. 

Mit lehet tudni róla? Igazából inkább úgy érdemes 
feltenni a kérdést. mit érdemes tudni róla. Aligha
nem annyira érdektelen a cucc. hogy ezt a részt nem 
ereszthetem bő lére: 

Ha jól megmarkoljuk a két oldalán és végzünk 
egy ellentétes irányú tekerő mozdulatot mindkét 
csukJónkkaL akkor recsegni-ropogni kezd. egész addig. 
míg a d.:formálódás látható eredményeképp az egymásra 
mcrőlcgc~ síkok kctdenek nem derékszöget bezárni. 

Érezhclő. hogy az anyag ottm<LTadt raktárké!.zleten a 

cégnéL amit az alap helyett a csúcstermék kaphatott 
meg. No. nem fc~zcgctem a határait. abbamarad a 
foly<mmt. hiszen nem stcretném tönkretenni. az <LTnúgy 
makulátlan állapotú lejátszót. Euel képet kapunk arról 
is, hogy ez már nem u nyolcvanas ~vekből származó 
.. veretes'' kiépítésck egyike. Korszak{LTa jeUcmző 

folyamat az .. clmCíanyagosod;ís". ami. valljuk be. nem 
vezet hosszú távon a presztízse mcgőrzéséhcz. 

Mit mondjak még? Kinézctc: az e~:,ryébként egész 
designos előlap Technics-szi.irke cgyhangúság<ít, a 
matt fekete vezérlő gombok középen a használattól 
fényesre polírozott felszín próbálja itt-ott mcgtörni. 
A folyadékkristályos kij~lző mám meggyengült 
fénycrejével, tovább erősíti a csúcskategória 
túlcicomázott megjelenésén szocializálódou szem 
számára az elhagyatollság és középszerűség érzését. 
A COM 12.1 futómű. l bit MA Sil digitális átalakitója. 
0.0035% teljes ham1onikus torzítás mellett IOOdb-es 
jel/zaj aránnyal rendelkezik a gyárt specifikáció alapján. 
valarnint a 3.3kg súly at. amit érdemes lehet még 

megemlíteni vele kapc~olatban. Amúgy kivitele normál 
hifi-torony mérctű, dc a kül~ő méretcinek adottságai az 
egymásra illcszthctóségét erősítik a katcgóriatársakkal. 

A belső tér elektronikai lefedeuségc mcssze nem 
igényelne ckkom dobott. 

Hamar polcdíssJ:é avanzsálódik, és ebből a helyzetéból 
már világosan sejthető a jövője, a sors mit szánt 
neki, sajnos várhatóan ott fog a haszn<ilatlanságtól 
elpusztulni ... 

Általában ez jut eszembe róla, ha a pillantásom a 
kömyékérc téved, ahol az érkező fény valamivel 
magasabb szinten fom1atcrvczeu sorstársairól 
érkezik. 6 továbbra is fekete lyukként szürkül bele a 
t{LTsaságba ... 

Innen lenne szép nyerni. - monda0a velem az egyre 
erősödő rél>zvét a Tcchnics iránt. 

De szcrencsérc időnként. egy gyors lefolyású erősítő 

próbához. hangot csiholni stükség van egy ilyen egy
szerű lcjátszóra, ami könnyű, még könnyebb előszedni. 
bekötni és talán nem akkora katasztrófa. ha egy csetlen 
mozclulat miatt véletlenül mcgcstkaródil a külscje. 



������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� &����'

A sors kiszámíthatatlan fintoraként ez néha egybe esik 
azzal, amikor pont van hely a központi hifi állvány felső 
polc án. Legyen, ki próbálom! 

Megannyi viaskodás indul cl ilyenkor az elmében ez 
ellen, hiszen mindig adódik a pillanatot terhelő, ennél 
fontosabbnak tűnő feladat, dc ögy vagyunk megalkot
va, hogy a kíváncsiságjcUemzőcn győzedelmeskcdjcn. 

Most sem voll ez másképpen. 

A kétezres évek elején tett próbálkozások során már 
feltűnt, hogy a ,.rezgéscsillapítós'' állványra telepítcll 
alap technika sokszor többre képes, mintugyanannak a 
sorozatnak a csöcsa, mellette a földön. 

Ezzel a gyakorlati mcntőövvcl, az utóbbi években a 
belépőszintct kevésbé kénycztettcm. Pedig, ha van, 
amire érdemes jó hatással lenni, akkor az pont ez a 
CD játszó és nem csak a rezgéscsillapítás terilletén. 
Mióta a Furutecb cég piacra dobta az FI-8NG jó 
minőségű és könnyen szerelbelő borotvacsatlakozóját 
azóta kinevetem ezt a hálózati aljzatot arnivel ezeket 
a Tccbnicsckct is szerelték. Bele az izmos tápkábelt 
hadd szóljon! 

Ha. már bckötöttem, jó ideig ögy is maradt rögtön fel 
federn miért. Kiváncsi lettem, ki, hogyan értékeli. Le
takartam és figyeltem, hogy még véletlenül sc lel1cssen 
szemrevételczni belőle a legapróbb kivillanó részletet 
scm. 

fgy sikerült összehozni egy mini közvélemény kutatást. 
már ha tíz-tizenöt vélemény egyáltalán annak szárnít. 
Tekintve a CD lejátszó "érdckességét", ez a szám 
szerintcm elegendőnek mondbató és nem lett volna 
túl jó visszaélni az idővel scm, amit érdemes erre a 
térnára "pazarolni". A Technicset körillvevő audiofil 
komponenseket nem lebetett csak úgy eltüntctni, ezért 
ezek láthatóak maradtak. Feltételezem a látvány egésze 
azért befolyással bírt az elhangzó véleményekre ... 
Szercncsémre, abban a helyzetben vagyok, hogy nem 
a saját véleményemet kell sz~jkóznorn és hitegetnem 
a kedves olvasót, hanem így egyfajta vakteszt áll 
a rendelkezésünkre, amiben nagyjából objektív 
tapasztalatok kaphatnak hangoL Már ha eltekintünk 
attól, hogy egy komolyabb láncról nem fcltételczzi.ik. 
általában, hogy a rejtekében egy alap lejátsz6 van 
cldugva. 

Hogy az erősítés milyen elemekből állt a mi 
szempontunkból tal{m nem rumyira lényeges, mert a 

közben eltelt néhány hét alatt, amíg c kísérlettarto ll, ez 
a részlet volt az., mely folyamatosan változott. Egyedül 
a hangfalaknál volt állandóra bekötve a Bösendorfcr 
VC?. 

A teszteléshez használt zenék, az ismertebb előadók 
közül kerültek ki, dc itt is olyan sok lemez került 
terítékre, hogy inkább csak a kategória az., ami cmlilésre 
méltó. A szokásos klasszikus, jazz, elektronikus és rock 
lett feltálalva, kinck-kinek ízlése szc1int escrélgctve. 
minőségébcn a kívánalomnak megfelelő kiadványokon. 

Szubjcktív véleményem a CD játszóval kapcsolatban 
az. hogy installáció híján "elviselhető" hangja van. Le
bet, aki meghallja az első akkordokat és azonnal kiköti, 
de biztosan akad olyan valaki is, aki hozzá illő láncon 
hallgatja évek óta, akár első tulajdonosként Elég nép
szerű modcll volt ez a kilencvenes évek közepére ... 

Megadva a módját azonban a hangja felülemelkedik a 
korlátain. Nehéz ezt jól kifejezni, de valahogy el veszíti 
alaplejátszóból fakadó jdcntitás{mak java részét és egy 
közös koprodukció veszi kezdetét a környezetével, a 
hangzás pedig ezek összbatását igazolja vissza. Önma
gától nem lehet ilyen jó, ezért vélekedek így. Megha
tározza a hangját a hálózati táp és összekötő kábel. A 
bedrótozás következménye egyfajta zavarmentesség 
lett, runi valan1iféle elcmclkcdcttség az elcktronikát6L 
vagy legalábbis valamilyen ehhez hasonló érLetet tük
röz. lnkább bang-energiák mozognak, az. clektronikát 
alkotó anyag, korlátozó befolyását valan1elyest már 
nélkülözve. Mivel viszonylag karakter gyenge és e mi
att könnyebben befolyásolhat6, ezért még folytathatom 
e dicsérő szavakat. Nem ércztem killönösebb hiányát a 
felbontásnak, vagy bármiféle információ veszteségnek. 
igaz a hangfalak nem is igénylik különösebbcn, c nél
kill is cldöngicsélnek azon a szinten, runit úgy ncvezek. 
hogy szcretbető. A hangzáskép mércteit ugyancsak a 
hangfaltulajdonságai h·atározzák meg, de úgy látszik. a 
CD kihozza belőle az átlaglakásban elfogadhatót 

Hibákat főleg akkor tudnék írni, ha kiesz.közlörn belőle 
az identitását főként meghatározó vezetékeket Magá
ra maradva egy szűrt közegben ne várjunk tőle tl1J hű 
tolrnácsolást a zenéről . Nyilván felismerllető lesz, de a 
felszín alá, az apró részletek és a zene lelkületének vi
lágába már nehezen jutunk cl. Nem csodálkoznék azon, 
ba ezeket a mondatokat Jégből kapott teóriaként titulál
nák a legtöbben. pedig most is csak annyi történt. hogy 
elsősorban a kötülmények határozzák meg a hardver 
sajátosságai t. 

Nos, a meghallgatások alatt a vélemények elég egyön
tetűek voltak. Jcllemzőcn a felső kategória modeUjei
re tippeltek, de ebben az esetben nem volt egységes 
konzisztencia, egyik említett márkanév scm emel
kedett ki gyakoriságával a többi közill. A bekeriilé
si áránál viszont egy fajsúlyos hatjegyű szánl több 
esetben is és egymástól függetlenill elhangzott, illetve 
meglepetésemre több efölötti érték is szóba került. 

Tanulságként ezek alapján, két állá~pontra lehet 
helyezkedni. Az első: ilyen egyszerű technika is képes 
kellemcs pillanatokat okozni a hallgatóinak. Második: 
valószínűleg ettől függetlenül scm érdekel senkit a tí
pus továbbm sem. 
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Hifi-archeológia 
avagy jó tanácsok álmodozóknak 

Kicsit ol)an ez a retró hifi hobbi. mint a régészet: 

időnként a hasLnáltcikk weboldalakon felbukkannak 

olyan kél>lülékek. amelyekre már senki scm emlékszik. 

és cmiall olykor potom pénzekért mcgvásárolhatók. 

Mindcnnck a világon az a dolga (<ll áruknak és a 

pénznek is), hogy forogjon: üzleti motiváció híj{m a 

használt hifik nem fognak gazdát cserélni és az általuk 

megszerezh~.:tó, fülügyre vehető tapasztalatok is 

elvesznek. Gyűjteményben már kevc~ebb a használati 

értéke a1 egyes daraboknak. mivcl a havnálat helyett 

a gyújtőszcnvedély. a birtoklási \ágy lesz a mérvadó. 

Ahogy at idő tel il<. tényleg cl fogjönni az a nem kívánt 

kor. amt ezeket a tárgyakat swbadísszé fokoua Ic. 
Ne siettessük ezt a folyamatot, a legrosszabb, ami a 
készülékekkel történhet, az egyhelyben állás, az évekig 

tmtó nem használat! 

Sokkal több esetben fordul olyan elő, hogy felkerül 

az egyik oldalra valamilyen régen volt csúcskészülék, 

néhai vágyak netovábbja. Ilyenkor a n!gi fiatalkori 

emlékek aktivizálódnak clketdünk lázasan 

gondolkodni, kinél, mikor láttunk már ilyen kultikus 

darabot. és hogy milycn régi álmunk teljesülne. ha 

most. évtizedek elteltével mi is birtokolmínk egyet! 

Ilyenkor a következő pillantásunk az árcédulára esik: 

sokan már ennél a pontnál feladják. és egy mély sóhaj 

kíséretében dengedik az álmot. Egy kisebb csoport 

elszántabb. kifizetik a sok esetben csillagászati összeget 

az általában nem túl szívderítő állapotú készülékért. 

aztán néhány napi szenvedés után próbálnak szcrelőt, 

felújítót keresni. Mert az évekig tartó állás miatt a 

mechm1ikus alkatrészek lázadozva tes/ik a dolgukat, 

még a karbantartás hiányál. Ebben az cM:tben a vételár 

akár 100';~ -át rákölthetjük még az alapból nem olcsó 

berendezés felújítására. Álmodolt már valaki ennél 

sze bbet? 

A cikk következő részében arról lesz szó, hol és 

hogyan érdemes használt hifit venni a 21. században. 

Első Ikértlés lehet a sz6banforgó szerkczetek lelőhelye: 

léteznek az intemct különféle apróhirdcté~i és <tukciós 

oldalai. ezek egyre kisebb választékkal és sajnos egyre 

magasabb <Írstínvonallal működnek. Az "aranyhalak" 

kifogása néhány trükk segítségével megkönn)'íthctó. 

például van lehetőség a legtöbb weblapon aukció-. vagy 

termékfigyelő beállítására, vagy kifejezetten keresési 

célú hirdetés feladására. Ilyenkor azért írjuk azt is bele. 

hogy milyen állapotra, vételárra gondoltunk. nehogy 

félreértsenek mínket! Üzletek ebben a műfajban 

nagyrészt kihaltak, a mCíszaki bizományik világa 

már a múlté. Ami még reményt adhat: a ki.ilönfélc 

bolhapiacok. garázsvásárok látogatása. Itt meg lehet 

ismerkedlll gyűjtókkel. akik esetleg rendelkeznek olyan 

kapcsolati háJó,al. ahol a keresett késztilék hamarabb 

fellelhető. a1 alkatrész é~ szeníz lehetőségekról nem is 

beszélve. 

Végül mí a teendő akkor. amikor megtaláltuk az 

álmunkat? l logyan lehet a miénk? Érdemes vás:írlás 

előtt felkészülni a készülék műkötléséb61. letölteni 
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a kezelési útmutatót vagy akár a szervízkönyvet. Ha 

már az eladás helyszínén vagyunk. ragaszkodjunk 

ahhoz, hogy személycsen kipróbálhassuk a készülékct! 

Ilyenkor érdemes a rejlelt funkciókat, kezelőszerveket 

kipróbálni. arnivel az eladót is clkápráztatha~uk, ez 

javíthatja az alkupoziciónkat. mivel az eladó látja, 

pmtékája szakértő kezekbe kerül. Ha esetleg hibát 

derítcllünk fel, mindig tárgyilagos hangon közöljük 

ezt az cladóval, soha ne becsméreljük az ámt, így az 

eladó akár maga csökkentheti a vételárat. Elérkeztünk 

a legérzékenyebb kérdéshez: alkudjunk-e. és ha 

igen. hogyan? Kényes kérdés. Vannak eladók, akik 

egyáltalán hallani sem akarnak ilyesmiről: ez az írás 

nem róluk szól. Az alku nem más, mint egy játék, 

keletcbbre élő népek nem is veszik komolyan azt a 
vevőt, aki nem próbálkozik meg vele. Alku lehetősége 

olyankor a legnagyobb. ba egy áru kicsit hibás. vagy 

ha az eladónak láthatóan jó a kedve. Egyébként, ha 

egy termék ritkán fordul elő. és az eladó által kitalált ár 

reálisnak tűnik, akkor nem érdemes hosszan alkudozni. 

llyenkor el kell döntenünk. hogy szükségünk van-e 

tényleg az adoll árura; ha igen, akkor nem annyint 

fáj azt a kicsit több pénzt kifizetni. hogy utána 11e a 

keresgélésseJ töltsük az időnket, hanem elmerüljünk a 

használat okozta élvezetekben! 

Depner Gábor 
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Felidéuük az eredeti Hi-fi magazin egyik érdekes rovatát, amelyben a nemzetközi sajtóból szemléztek érdekesebb írásokat. 
Abban az időben ez könnyebb volt, nem volt túl nagy választék az itthon hozzáférhető szaklapokból. A lakosok nagy része 

nem beszélt idegen nyelvet, hogy elolvassa eredetiben a cikkeket. Mennyit változott a világ! Az internet segítségével 
tonnaszámra találunk Hi-Fi-vel kapcsolatos cikkeket. 

hi-fi news 
& RKord RevJeW 

Audio Analogue AAdac 
USB DAC 
Andrew Everard 

Megkérik az árát ennek az olasz súrít
ménynek. A vastag alumínium előlapot 
(fekete, vagy ezüst) elvágja egy stflusos 
vonal, megosztja a nagy fő kezelő 
tárcsa és a sok LED kijelző. Szükség 
van ezekre, mivel nincs hagyományos 
kijelző. 

5ejtheijük, hogy az Mdac nem csak az 
elit kiszolgálására törekszik, ha k~nylljuk 
látjuk a Bluetooth antennát megbújva. 
Igazi mmőségre hajtanak, XLR, szúrók, 
de azért használhalja az is, ak1 nem ma
ximálisra törekszik. 

Csak a hálózati lejátszás lehetősége 

hiányzik, de ez érthető és végül is a 
számítógépet használha tod erre a célra. 

Mindenesetre, mint tudjuk az Audio 
Analogue Mdac az, ami, az U5B-B 
bemeneten 050512-ig, a PCM pedig 

.. 

384kHz-ig fogadja a számítógépes ada
tokat. Ez a mostani elvárosknak megfe
lel, jó lesz egészen addíg, amíg elkezdik 
kiadni a D5D1024-es zenéket. 

Teljes diszkrét digitális rész, aztán a 
sz1mmetrikus analóg kimenet feijavított 
zajcsökkentővet Külön áramköri lapon a 
két szekció. Az áramellátása 1s elkülö
nített a digitális és az analóg résznek. 
Ez a DAC kicsinek mutatja magát, 22 
cm széles és 10 cm magas, arányosnak 
mondható, ugyanakkor 39 cm mély. Ez 
az egész mélység biztosítja a jel zavar
talan útját. 

A kapcsolók kezelése nem olyan egy
szerű, mintha lenne normális kijelzője, 
de azért ez egy jól használható DAC. 
Elhalványíthatod a LED-eket, ami nem 
egy rossz ötlet, ha nem akarod, hogy túl 
erősen virítsan a sok lámpácska. 

/ 

<!l ••• 

Analóg os 

W1ndows gépeket használva telepíteni 
kell a meghajtókat, hogy használjuk 
az USB-B kaput, nekem a Mac Minivel 
nem kellett ezzel bajlódnom. Igazán 
könnyú eset, csak csatlakoztaní kell. 

M1ndenféle digitális futóművel pró
báltam a bemeneteket és az erősítés 
terén IS válogattam, fejhallgatóval is 
teszteltem. Olcsó trükk lenne a készü
lék nevét belevenni az iromá-
nyomba, de nagyon adja magát, 
tényleg nagyon kellemes, analóg-os 
(Analogue, ugye) hangja van, már rög
tön az első gyors meghallgatások után. 
Semmi nincs azokból a "mechanikus" 
hangokból, amit sokszo! tévesen a "di
gitális" hangra asszoCiálnak. Ez zavaró 
lehet a hangban, de azért ez minimális 

OOO ... .. 
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és nagyon függ a felvételtől is. Persze, 
erre vannak a beállítások, tulajdon
képpen minden számra ráhangolhat
juk (igen, számokról beszélek, nem 
albumokról) és ez az, ahol az őrület 

kezdő d ik. J abban járu nk, ha a szűrőkkel 
próbálkozunk, de ott is igaziból az a jó 
megoldás, ha találsz egy jó hangzást és 
utánna mindíg rácsapsz a kezedre, ha 
váltani akarsz. jobban jársz, ha a gyárra 
bízoda beállításokat. Sok DAC-kal tet
tem próbát, figyeltem és nem hagytam 
ki lehetőséget arra, hogy bepillantsak a 
"digitális motorház" alá, hogy csinálják. 

Élvezetes menet 

Jó, amikor ilyen jól kidolgozott termék
kel állsz szemben, mint ahogy ebben 
az esetben is. Pont, amikor nálam volt 
tesztelésre az Mdac, akkor adta ki a 
Channel Classic a fantasztikus Buda
pesti Fesztivál zenekar Fischer Iván 
vezénylésével Mahler Das Lied Von 

Der Erde (CCS SA 40020; DXD) felvé
telét, lejátszva ezt a Roon Care-n, az 
AAdac csodálatos jelenlét érzést kreállt 
a megfelelő finomságokkal, dinamiká
val kiegészítve, igazán izgalmas. Fura 
bármit igazán erőteljesnek hívni az 
erősítőkőn kívül, de az Mdac-ra ráillik 
ez a jelző. Nagyon részletező, semmi
lyen tömörítő érzés nincs benne, még 
akkor sem, amikor minden hangszer 
megszólaL 

Finom részletek 

Hallatszik a képessége, hogy részleteő, 
térbeli megszólalást nyújtson akkor 
is, amikor felrobban a hang az olyan 
felvételeken, mint a The Saul Singer' 
ami a címadó dala a The Waterboys 
legutolsó albumának. (Good Luck, 
Seeker [Cooking Vinyl COOKCD768; 
44.1 kHz/24-bit] 

Ráadásul az AAdac mindezt jól kezeli, 
bonyolult, lendületes ütemek sűrű 
keverékével, mint az album nagy ré
sze, kihasználva a sztereó kép és az 
effektek lehetőségeit . Eklektikus és 
mesemondással teli ez a felvétel, az 
AAdac simán kezeli. 

Nyugodjunk meg- csak egy kicsit!
Rufus Wainright közkedvelt énekével az 
erőteljes 'Early Morning Madness'-en 
[Unfollow The Rules; BMG 538512612], 
is élvezhetjük a kissé furcsa hangzást, 
amelyet az Mdac kifogástalanul átad, 
miközben a szám fokozatosan káoszba 

és - őrül tségbe süllyed. Hatásos, izgal
mas és csodálatos min t a "Trouble ln 
Paradise" lecsupaszított dobjával és 
vokális nyitásávaL 

A DAC titka a részletek és a meghatá
rozások kombinációja, miközben a ze
nét teljesen emberi léptékben szállítja, 
amint ez teljesen nyilvánvaló Francesco 
Piemontesi második skót Mozart zon
goraversenyéből a Skót Kamarazene
karral [Linn CKD622; 192kHz f 24-bit]. 
A No19-ig nyíló zenekart ragyogóan 
és dicsőségesen rögzítik az Usher Hall 
akusztikájában, majd Piemontesi zon
gorája szinte világító tónussallép be, 
bárminden hangja pontos. 

Az Mdac csak imádja ezt a zenét, 
szellemiséggel és valódi elevenséggel 
közvetítve, kiváló tisztaságat fenn
tartva, miközben a felvétel teljesen 
kényszerű egyensúlyát is feltárja. Ez 
valóban a legközelebb áll ahhoz, hogy 
a legjobb legyen. 

Hi-Fi News ítélet 

Az összetett "beállító menü" ellenére 
az Mdac eredményes, ahol számí!: a 
felépítés és a teljesítmény. A hangzá
sában semmi furcsa vagy "személyre 
szabott" nincs- bár játszhalsz azokkal 
a digitális szűrőkkel -, hanem egy olyan 
egyensúly, amely kiváló betekintést 
nyújt mind a játékba, mind a felvétel
be, valódi finomsággal, és erővel szál
lítva, egy korlátlan és teljesen magába 
foglaló prezentáció érdekében. 

A y re A co usti c D X-5 
univerzális lejátszó 
Michael Fremer 

A régi Saab szlogen: "Keresse meg a 
saját útját" olyan jó volt, hogy a régi 
General Motors-nak, amelynek valaha 
a Saab volt a tulajdonosa, meg kellett 
ölnie. Nem tudok jobb szlogent találni 
egy olyan társaság számára, amelyet 
majdnem annyira csodálok, mint a 
Sa ab ot. 

Megtalálták a saját útjukat 

Ayre szerint bárkinek, akinek S l PDIF 
bemeneire van szüksége, meg kell ta-
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lálnia a saját útját. Miért? Ha ezüstleme
zekról van szó, a OX-5 mindet lejátssza. 
Ha szerver alapú rendszert állítsz be, 
akkor valószínűleg számítógépet és a 
OX-5 USB portját használod. Akkor kinek 
lenne szüksége SIPDIF-re? 

A többcsatornás kompatibilis OX-5 
CD-ket, SACD-ket, nagy felbontású ovo
Audio lemezeket, DVD-Video és Blu-ray 
lemezeket, valamint az USB portján ke
resztül a személyi számítógépen tárolt 
zenefájlükat játssza le az iTunes vagy 
más szervezeti szaftver segítségéve!. 
A OX-5 Oppo BDP-83 Blu-ray lejátszóra 
épül, de csak az Oppo lejátszó lemez
meghajtóját és vezérlőjét használja. 
Minden mást - mármint minden mást 
- az Ayre épített, beleértve az USB port 
funkcionalitásá t is. 

Installáció 

Ne felejtsd el megfelelóen konfigurál
ni a számítógép digitális kimene tét, 
mielótt bármilyen zenét hallgatsz. Ha 
szereted az iTunes-ot, akkor minden 
készen áll, azon kívül, hogy az iTunes 
nem tudja lejátszani a népszerű HAC 
formátumot. (A Max nevű program 
konvertálja a FLAC fájlokat iTunes-kom
patibilis formátumokra, de ez csak egy 
újabb bosszantó lépés.) 

OX-5 mint SACD játszó 

Az Ayre OX-5 kellemes hangzású 
SACD-lejátszó volt, de teljesítménye 
nem volt varázslatos. Meghallgattam 
David Chesky remek 31. remekét (SACD, 
Chesky SAC0288). Határozottan ajánlom 
ezt az SACO-t; a rajta lévő három mű 
klasszikus, korszerű zene, a hangzás 
pedig látványos. A OX-5 tere inkább a 
kép melegen tartására vonatkozott, 

mint az egyes zenekari 
hangszerek szabadon 
engedés ére. Az Ayre 
hangszíntere is kisebb 
volt, mint amit ettől az 
SACO-tól vártam, mind 
szélességében, mind 
mélységében. 

összehasonlítottam az 
Ayre SACD-ket a lénye
gesen drágább Playback , 
Designs MPS-5 SACD 
lejátszóval - "esemény
orientáltabb", dinami
kusabb és háromdimen
ziósabb volt, feketébb 
háttérrel; a ox-5 inkább 
a finomságról, a 
gazdagságról és az 
atmoszféráról szólt, ke
vésbé a pattogásról és a 
mélységekról. 

OX-5 mint DVD-Audio játszó 

Itt kezdtek izgalmassá válni a dolgok. 
Bármilyen okból, az Ayre OX-5 DVD-t 
olyan közelségben játszott, mint a Play
ba ck MPS-5 s SACD-ket. összességében 
a OX-5 hangja sima és szinte aranytó
nusú volt, formátumtól és felbontástól 
függetlenül. 

Felszabadító volt kihúzni a poros 
DVD-A-s dobozomat és végre lejátszani 
őket. Ennyi munka és pénz ment a 
meghiúsult DVD-Audio formátumba. 
Van egy lemezern Gerry Rafferty kissé 
homályos Can l Have My Money Ba ck? 
-jéről, amelyet eredetileg az Egyesült 
Királyságban a Transatlantic-on adtak ki 
(Blue Thumb l Silverline) - ez a "Baker 
Street" előtt volt. Ez az egyik kedvenc 
poplemezem, és a Silverline gondot 
okozott a térhatású remixeléssel. A 

DVD-A csomag tartalmazza az album 
második példányát CD-n, valamint 
nagyon jól sikerült jegyzeteket és extrá
kaL A DVD-A sztereó keverése pontos, 
részletes és háromdimenziósnak tűnt a 
DX-5-n keresztül, néhány szempontból 
javítva az LP-t. 

OX-5 mint CD játszó 

Ha hi-res fájlokkal és lemezekkel töltöd 
az időt, könnyen elfelejtheted a CD-ket. 
A OX-5 azonban nagyon jó CO-játszónak 
bizonyult, a skála kissé sima és elnéző 
oldalán, kevesebb "harapással" és a 
felső szikra csillogásával, és hiányzott 
a félig-meddig drága Playback MPS- Az 
5-ös basszushosszabbító és különösen 
annak ütése. Ennek ellenére sok hall
gató inkább az Ayre simább, gazdagabb 
hangzását részesíti előnyben. 

OX-5 mint USB DAC 

Átvittem a 2009-es Beatles remaster
eket a 24 l 44.1 Apple USB dongle 
verzióról a laptopomra, FLAC-ról AIFF-re 
konvertáltam Max-szel, és egyértel
műen jobbnak tűntek, mint a szögle
tesebb 16 bites CO-k. A színpadi teret 
nagyvonalúabban képezték. Míg egyes 
hallgatók azt állitják, hogy a merev
lemezen történő lejátszás jobban hang
zik, mint az eredeti lemezekről, nem 
hallottam különbséget, miután a Pure 
Music a láncban volt. Az Ayre OX-5 USB 
bemenetén keresztül a számítógépes 
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lejátszás lemezjátszásként hangzott. 
Más szavakkal, egy olcsó Mac mini, 
amelyet szerverként használnak, képes 
tárolni és lejátszani a CD-ket és a hi-res 
fájlokat, és azonnali hozzáférés kényel
méért nem kell szonikus árat fizetni 
amennyiben megkerülöd az iTunes-~t. 
Nem terhellek benneteket több zenei 
példával. Annyit mondok, hogy az "élő" 
leJátszástól megkülönböztethetetlen 
nagyszerű CD-lejátszás mellett az Ayre 
OX-5 tulajdonosának hozzáférést ad 
számos online forrásból származó nagy 
felbontású fáJiokhoz. A számítógépes 
hang a JÖVŐ - egyesek számára a jelen 
-, és jobb és kényelmesebb módon 
megváltoztatja a zenehallgatás módját. 

Megállapításaim 

Az Ayre Acoustics OX-5 egyedülálló 
módja annak, hogy egyetlen dobo
zával kielégítsd jelenlegi és jövőbeli 
d1g1tális lejátszási igényeideL Most a 
gyűJteményed minden lemezformátu
mát leJátssza, és készen áll a 24 bites 
/192kHz-es Blu-ray- Aud1o lemezek 
lejátszására is. Az aszinkron USB-portja 
megbízhatóan képes kezelm akár 24/96 
fáJIOkat, és chipfrissítéssei akár 192 
kHz-es m1ntavéteh frekvenciáJú fáJlokat 
1s. Igaziból "gyakorlatilag rázkódásmen
tes" teljesítmény melletl. Olyan olcsó 
számitógép, mmt egy Mac mini, és az 
1 terabájtos merevlemez-meghajtók 
használatával, amelyek most körül
belül 15 OOO Ft-ba kerülnek, a DX-5-et 
szerver-alapú zenei rendszer részeként 
hasznátha tod, az összes zenét külső 
merevlemezen tárolva. 

Le tudtam játszani több száz lemezt 
amelyek itt porosodtak. Nagyon ' 
szereltem hallgatm a DVD-A formá
tumot. Nem tudom, miért teljesített 
a OX-5 sokkal JObban PCM-mel, mmt 
050-Jelekkel, de igy volt. Nem mintha 
a OX-5 SACD hangJa elfogadhatatlan 
lenne- nem is az, de ha már rendel
kezik egy tetszőleges SACO-Iejátszóval, 
akkor DX-5-re cserélheted, hogy az Ayre 
egyéb tulaJdonságait megszerezd. 

Ennek ellenére nagyon élveztem a 
OX-5-tel töltölt időt, felfedezve mindazt 
a nagyszerű hangzású hi-res zenét, 
amely ilyen sokáig lejátszatlanul ült a 
polcon. 

És ez igazán lényeges. 

HJ:EiChoice 
Auralic G1 hálózati játszó 
Nagy a hasonlóság az Auratic G1 és 
G2 sorozatának komponensei között. 
E ennek ellenére az Altair G 1 ÚJ és más 
szerepet játszik, m1nt az Anes G1 strea
ming és a Vega G1 stream1ng DAC. Míg 
úgy tervezték őket, hogy együtt mű
ködjenek, vagy - az Aries G 1 esetében 
- az Auratic kezelőfelületét egy másik 
dekódoló rendszerbe hozták, az Altair 
inkább önálló kezelőfelülettel bir. 

A legnagyobb működési különbség egy 
olyan funkció, amely a G1-en eddig 
hiányzott. A hátulján található USB-A 
port mellett, amely képes merevlemez 
befogadására, az Altair G 1 rendelkezik 
egy 2,5-ös meghajtó belső tartójával, 
amely lehelóvé teszi a HD beépítését .. 

A másik, hogy az eredeti Altairral el
lentétben nincs USB digitális kimenet 
-vagy egyáltalán semmilyen digitális 
kimenet. Ez azt jelenti, hogy az Alta1r 
nem köthető közvetlenül egy Vega 61-
hez vagy bármely más DAC-hoz. 

Az Altair rugalmassá ga lenyúgoző. A 
menük a tanuló IR rendszer mellett 
tartalmazzák az állítható szűrőket és az 
EQ beállításokat, a mintavételi lehető
ségeket, sőt a hangszóró elhelyezésével 
kapcsolatos problémák kijavítását is. 

Az Altair G 1 kialakítása a legúja bb Au
ralic termékek mintáját követi, ami nem 
rossz. A nem egészen teljes szélessé
gű kivitel arányos. Mivel sok eszköz 
teljesen elhagyja a kijelzőke t és a 
fizikai vezérléseket, az Auratic tovább
ra is felhasználóbarát marad, és átfogó 
vezérlési lehetőségeket kínál. J 6 lenne, 
ha lenne valamilyen eszköz, amely 
egyszerre jelenítené meg az album és a 
szám információit. 

Hangminőség 

Egy Naim Supernait 2-vel próbáltam. 
Azonnal tetszett. Annak ellenére, hogy 
az ESS Saber DAC megfizethetőbb 
változatát használja. Robert Plant 16/ 
44, 1-es diSkjének nagy energiája van. 
Kiemelkedő teljesítmény ebben a kate
góriában. 

Az energia ezen átgondolt egyensúlya 
tovább finomítható az állítható szúrók
kel. K1s kísérletezés után azt tapaszta
lom, hogy a dmamikus beállítás segít 
megtartam a magasabb tempójú anyag 
fényét. A Kings Of Leon Pistol Of Fire 
pozitívan kalapál az album nyers ener
giájával együtt. Vannak más, hasonló 
áron elérhető digitális források, amelye
ken a közvetlen b ass zusmélység esetleg 
legyőzhetik az Auralicot, de sokunknak 
ez nem lényeges. 

Mark Knopfler Oream Of The Drawned 
Submariner című filmjének 24/96-os 
eposza olyan édes és szentimentá-
lis hangzású, amilyennek lennie kell. 
Knopfler jellegzetes vokálja teljesen 
meggyőző, gazdagsága és vibrálása 
megragadJa a figyelmet. A Nirvana 
Come As You Are 24/96-os verziója 
nyers, ahogy lennie kell, de soha nem 
éreztem túl keménynek vagy agresz
szívnek. 

A hangerószabályzó újraaktiválása 
és az Auratic csatlakozta tása a Chord 
Electromcs noby erősítőjéhez nagyon 
meggyőző. Az Altair G1 teljes mér
tékben a digitális tartományban hajtja 
végre a hangerő-szabályozást. Ha nincs 
szükséged analóg bemenetekre, akkor 
egy erősítővel vagy aktív hangszórókkal 
társítva kompakt és rendkívüli rendszert 
adhat. 

A fejhallgató-erősítót hallgatva az Altair 
G1 ugyanolyan meggyőző egyensúlyt 
fed fel. 



������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� &����'

~ Overture 
, . •• r." ·. 

00 
o 



������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� &&���'



������������������� 	
�
����
�����������
��
��

�����������
�����
���������������� !"#�$�%� ������&

Hi-Fi Choice ítélet 

Amit mindez összead, az a G1 sorozat 
legmeggyőzőbb tagja, amit eddig 
láttunk. Lehet, hogy az Altair nem 
képes megfelelm a Vega G1 könnyed· 
ségének, de az árkülönbség m1att 
közelebb van, mmt am1re számít· 
hatsz. Az Aurahc módosította ennek a 
legújabb 1terác1ónak a speofikációJát, 
és - eltekmtve az USB DAC lomenet 
eltávolításával kapcsolatos kisebb 
gondoktól - az eredmény egy olyan 
termék, amely nagyjából mindent 

kínál, amire szükséged van. Az ered
ményt a legjobb streaming kezelőfe-

WHATHI*FI? 
Apple HomePod Mini review 
Az Apple új, Siri ál tal mOködtetett intel· 
Iigens hangszórója kicsi, de hatalmas! 

Sokáig váratott magára. Majdnem 
három évbe telt, mire ez a modell meg· 
érkezett. FelülmúlJa méretét és árát, 
ellentétben a konkurenCia termékeivet 

Felépítése 
A HomePod Mtnl valóban kiCSI. A mtnd
össze 8,4 cm magas és 9,8 cm széles, 
nagyjából fele akkora, mmt a hasonló 
árú és hasonlóan gömb alakú ÚJ Ama
zon Echo. 

A Mtni egyszerű fehér vagy fekete 
felületű, varrat nélküli szövethálóba 
burkolva, amelyet nyilvánvalóan annyira 
az akusztikai tulajdonságai, mint stílu
sassága miatt választottak. Az egész 
kialakítás apró, szövött növényi cserép 
benyomását kelti ·jó értelemben. Csi· 
nos, nem fel tűnő, és boldogan elfér a 
ház bármely helyiségében. 

A tetején lévő üvegpanel átlátszatlan, 
ha a hangszóró inaktív, de egy örvénylő 
színes gömb jelenik meg, amikor a Siri 
hallgat vagy feldolgoz, míg egy ktsebb 
fehér gömb gyengéden leng, miközben 
a zene szól. Klassz és csábító. 

A HomePod Mtm-n mncsenek fiztkai 
gombok. Ha a felső panel világít, akkor 
az egyébként szmte láthatatlan plusz és 
mínusz SZimbólumokat tár fel, amelyek 
megérintésével emehk vagy csökkentik 
a hangerő!. A panel közepének meg· 
érintésével szünetel vagy folytatódik, 
dupla koppintással előre és háromszor 
visszaugrik. Hosszas nyomás közben a 
Sirit hallgatási módba állítja. Nincsenek 

ll 

fizikai audio kapcsolatok sem. Még a 
tápkábel is rögzített, a másik végén egy 
USB-C csatlakozóval, amely ugyanabba 
a 20 W-os fali töltébe csúszik, mely a 
cég felsőbb kategóriájú iPadjeihez van 
mellékelve. 

A HomePod Mini szolgáltatásai 
A HomePod Mini gömb alakú, hálóval 
borított vázában egyetlen, az Apple 
által tervezett teljes tartományú hang
szóró található, amely a hangot lefelé 
és az alja körüti 360 fokban adja ki. Az 
alvázba négy mikrofon van beépítve: 
három olyan, amely kifejezetten a "Hey 
Síri" parancsot figyeli, és egy negye
dik, amely a háttérzajt vizsgálja. Az is 
lenyűgöző, ahogyan a Síri mindig úgy 
tűnik, hogy tudja, melyik eszközzel fog
lalkoznak, érzékelve, ha a szoba másik 
oldalán lévő HomePod Mini-hez adsz 
utasítást akkor is, amikor egy iPhone 
sokkal közelebb fekszik. Ez különösen 
okos az Alexához képest. A HomePod 
agya az Apple saját ss chipj e, 
amelyet az új Apple Watch Se
ries 5 és az Apple Watch 
SE-ben is megtalálsz. 

Ahol a Home
Pod Mini kicsit 
visszaesik, az 
a külső fej
lesztések 
támo-
ga tá-
sa .. 
A 

Iületeknek kell tekinteni, amelyeket 
ezen az áron vásárolhatsz. 

Spotily integráció a kívánságlista első 
része, és szerelnénk ott látni a Tidal-t 
és a Deezert is. Ez nem azt jelenti, 
hogy lehetetlen nem Apple Music zenét 
játszani a HomePod Mini-n. Az AirPlay 
2 integráció azt jelenti, hogy számtalan 
iOS alkalmazásbóllehet hangot küldeni, 
beleértve a Spotily-t és a Tidal-t is. Az 
enyhe probléma az, hogy az AirPlay 
2 úgy múködik, mint a Bluetooth, for
rásként az lOS-eszközt használja, nem 
pedig a Chromecastot, amely a telefont 
használja arra, hogy ellenénzze a zenét, 
amelyet a hangszóró közvellenül a fel
hőből továbbít. 

A hangja 
Attól a pillanattól kezdve, hogy el
kezdünk zenélni, egyértelmű, hogy a 
HomePod Mini kényelmesen felülmúlja 
méretél és árát. A 
vártnál sok· 
kal 
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hangosabban megy- még a 75 száza
lékos hangerő is hangosabb, mint azt 
elképzeltük. Míg egy nagyobb hang
szóró, például az Amazon Echo, mélyebb 
basszus t produkál, a HomePod Mini 
önmagában nem szálai meg mélyen. 
A csendesebb pillanatok megfelelően 
csendesek (és sok hangszóró nem csen
desít el hatékonya n), így a következő 
nagy sláger számára nyitva marad a 
hely. Az eredeti HomePod-hoz hason
lóan a Mini is veleszületett képesség
gel rendelkezik, ho gy eljusson a pá ly a 
magjához, és olyan hűen adja át azt, 
amennyire a termete lehelóvé teszi. Ez 
ritka képesség, különösen egy intelli
gens hangszóró számára, ilyen áron. Az 
új Amazon Echo teljesítménye egysze
rűen nem annyira vonzó. 

A HomePod Mini ismét lenyűgöz, 
hogy képes a ze ne rendeltetésszerű 

átadására. A rúgódob korai ütése ütős, 

sok textúrávaL Hallod, hogy ez egy élő 
hangszer, a maracával együtt. Nick Cave 
és Warren Ellis The Road filmzenéjének 
ritka, élő felvételét játszva a HomePod 
Mini ügyesnek bizonyítja a dal nyers 
érzelmének átadásához szükséges 
finom részleteket és alacsony szintű 
dinamikát. Ez a színárnyalat-slint ezen a 
szinten nagyon ritka. 

Mondván: "Hé Siri, játssz valami mást", 
felajánlja Paolo Nutini Coming Up Easy 
című könyvét, és annak ellenére, hogy 
a HomePod Mini nem olyan basszus
gitáros, mint a nagyobb hangszórók, 
Nutini hangja még mindig hiteles teljes-

séggel rendelkezik, rengeteg textúrával, 
szenvedéllyel és dinamikus áramlássaL 
A hangok bemutatása ezen a szinten 
nehéz, de a Mini csodálatosan kezeli. 

Végül a Home alkalmazást használjuk, 
hogy két HomePod Minit egyesítsünk 
egy sztereó párban. Ez kiszámíthatóan 
sokkal nagyobb, szilárdabb és szobatöl
tőbb hangzást eredményez. A basszus 
súlya megnő, és a Mini általános tulaj
donságait az ütés, az áttekinthetőség, 

a dinamizmus és a hangszínegyensúly 
tekintetében javítja. Valójában nincs 
hátránya a sztereo pár létrehozásának. 

Az ítéletünk 

Míg az Apple-nek eltartott egy ideig az 
első intelligens hangszóró elkészítése, a 
HomePod-ra megérte várni. Igen, még 
hosszabb ideig tart egy kisebb, olcsóbb 
modell piacra dobása, de a HomePod 
Mini, ha van ilyen, még lenyűgözőbb. 

Egy ilyen kicsi és olcsó hangszóró 
hangteljesítménye megdöbbentó. Ter
mészetesen méretének és árának meg
hazudtolója. Eljut a zene lényegéhez, 
biztositva, hogy minden, amit játszik, 
vonzó és érdekes. 

Elég megfizethető is. javasolljuk a vá
sárlást. 

EB 
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Kaput a hangnak, 
- bemutatjuk a Raffai Audio- Bantam szélessávú hangfalat 

Igen precíz és hosszas fejlesztói 
munka, megannyi kísérletezés 
előzte meg, mire késztermék lett. 
A belső felépítése igen bonyolult, 
holott egy aprócska dobozról van 
szó. Labirint rendszerű, ahol az út 
hossza meghatározó a linearitás 
és a mélyátvitel szempontjá-
bóL önrezgó, ennek érdekében 
a belső felület úgy van kimarva, 
hogy a hangszóró teljesítményét 
a doboz felvehesse, majd ezt a 
mélyszekció intenzitásában le
adja, ugyanakkor állóhullámok ne 
alakulhassanak ki benne. A Ban
tam megszerkesztése során az 
egyik szempontot a tömőanya
gok elkerülése jelentette, melyet 
nélkülöz e koncepció. Rétegelt 
lemezból készül ragasztással ösz
szeáll ítva. A nyersanyagból robo
tízáll CNC-maróval megmunkálva 
alakítják ki az ősszetett belső és 
a letisztult külsó jegyeket, - lak
kozva, vagy különböző színekben 
pácolva is rendelhető. Igényes 
fekete plexi dekoráció borítja, 
részben elöl és hátul is, ez te-
szi teljessé a kompakt dobozka 
megjelenését, viszont érdemes 
rá vigyázni, mert az erősebb me
chanikai behatások ellen nem 
annyira ellenálló, ezért viszonylag 
könnyen megkarcolható. 

A hangdoboz egyik ku lcsfontos
ságú konstrukciós elve az ön
rezgés. Raffai olyan alátámasztás! 
alkalmaz, mely engedi rezegni 
magát a dobozt, ugyanakkor izo
lálja is azt hangfalállványtól. Az 
elcsatolásért a nullszériás mo
dell sarkaiban elhelyezett textil 
párnácska felel, de van egy sej
tésem, hogy ez még változhat 
később. Stabil, rezonanciáktól 
mentes, masszív állvány hasz
nálata az ajánlott. Szerkezetileg 
markáns, aranyozott hangfalcsat-

lakozók állnak készen a hangfal
kábel bekötésére, - az aktívan 
hajtott változaton, mely később 
fog a modellpalettában meg
jelenni, külsó táp aljzat és aszim
metrikus és/vagy szimmetrikus 
analóg csatlakozásra számítsunk 
inkább. 

Az előző bevezető cikkben meg
emlékeztem már róla, de érde
mes feleleveníteni és ez nem 
más, mint a motor, a 3"-os 
hangszóró. A hangszóró elhe
lyezkedése a hangdobozban 
koránt sem irreleváns a hangzás 
szempontjából, jó tudni, hogy az 
egész konstrukció e köré épü lt, 
azért, hogy képességeiból a ma
ximumot hozza ki. Tehát, a teljes 
átmérője körülbelül 7 cm pere
mestül, - valójában olyan S-6 
centisnek tűnik, azaz lehetetlenül 
apró, még az egyébként sem túl 
nagy dobozához képest is. üveg
szövet membránja 2,8 gramm 
és méretéhez képest viszonylag 
nagy mágnes található a hátsó 
fertály án. 

Ez a produktum igazából pont 
arról szól, ami nincs benne. 
Nincs keresztváltó, tömőanyag, 

lengótömeg, kiegészítő magas 
hangszóró, - egyszerű, mint a 
szög, a rafinéria a tervezésé
ben van. A kérdésem az, vajon 
hang van-e? Vannak olyan pa
raméterek, melyek már anél
kül, hogy meghallgatnánk, is e 
mellett szálnak. Például az egyik 
a membrán, mely a jelalakot 
rendkívül jól követi. Ebben se
gítségére van a csekély saját 
tömeg, a kicsi tehetetlenség és 
a rendkívül alacsony elektromos 
induktivitás; gyorsan vissza tud 
térni a nyugalmi helyzetébe és 
a megmozgatott légtömeg sem 
késlelteti. Ennél a pontnál érde
mes feltenni azt a kérdést, hogy, 
mivel a megmozgatott l evegő 
adja át fülünknek a mély han
got és, ha az kicsi, csakúgy, mint 
maga a hangszóró, akkor mégis 
mire lehet jutni ezzel a mérettel? 
Itt jön képbe a megfe le lő doboz
tervezés fontossága, továbbá a 
mégoly minimális rezgéskeltés 
dacára is a tisztességesen ki
merevített speciális hangdoboz 
mely a mélyszekciót felerősíti. A 
megmozgatott levegő egy labi
rin trendszeren át fele rős ítve jut 
ki a reflexnyíláson át a szabadba, 
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viszont a hangszórótól a kivezető 
nyílásig vezető hosszú út nagy 
rezgésleadási képességet felté
telez, melyet a kabinet fel is tud 
venn i. A megdöbbentő az, hogy 
mindezt sikerü lt (szobakörü lmé
nyek között) 40hz-tő l l i neár i sra 

kihozni a fej lesztő Raffai László 
mérései szerint. Némi eséssei 
ugyan, de 30hz-től már elindul 
és a frekvenciamenet 1OkHz-ig 
folyamatosan 1dB-es sávon belül 
marad, efölött pedig csak emel
ked ik a hangereje és elmegy 
egészen 20kHz-ig. Ez még a nála 
sokkal nagyobb dobozoknak is a 
becsületére válna. 

A meghallgatás 

A teljes membrán tehát egy fél
tenyérnyi felület, - motoszkált 
bennem, míg állítottam össze a 
rendszert. A forrás több útját is 
kipróbáltuk, CD, Stream és analóg 
is szerepelt a listán. Ehhez készü
léknek a Sony D-Z555 disernant 
használtuk fel a COP-555ESD CD 
lejátszót és egy androidos mo
bil telefont. D/A konverternek a 
Human Aud io D42-es, míg erős í

tőnekaza42-es erős ítót használ
tuk, az összeköttetésekért és az 
elhelyezkedésért a referenciának 

használt kábeleket és állványa
kat. Mivel a DAC akkumuláloros 
ezért szerepe ltettük szintén saját 
te lepről a Sony discmant, mely, 
ha valaki nem ismerné, az ab
szolút csúcsmodell volt a Sony 
kínálatában. 

Kicsit finomítottam az állványok 
helyzetén, de anny ira könnyű 
megtalálni a hangfalak helyét, 
hogymost nincs szó hosszas ins
tallálásról. Azért némi bevezetőt 
mégis kieszközöltem a társaság 
féken tartásra, így kerü lt fel az 
erős ítő kü lső tápja az állvány 
szeizmikus rezonanciáknak kiszol
gáltatott keretére. Nem mond
hatnám, hogy az elégedettség 
tükröződött volna a szemekben 
a hang hallatán. Jól kivehető za
var és elektronikusság elegyét 
mutatta. Ez könnyen megszüntet
hetőnek bizonyu lt, ha rátettern 
az izolált polera az erős ítő mellé, 
kivettem be lőle a gyári madzagot 
és a megszakott tápkábelt alkal
maztam helyette. Ezzel a kis kité
rőve l mindössze annyit szereltem 
volna felmérni ismét, hogy a gór
cső alá vett hangdoboz mennyire 
f inoman reagál a környezetére. 
Az e lőző meghal lgatáshoz képest 
most már kellően be is van járat-

va és a belső kábelezése immár 
a vég leges változat. Ez e lőrelát

hatólag kétféle m inőség i szintet 
jelent majd a passzív dobozoknáL 

Dave Brubeck - We're Ali To
gether Again For The First Time 
(Warner Germany) e lső két té
tele forgott (Truth, Unfinished 
Woman). Képes betölteni a te
ret, oldalról is árad a muzs ika. A 
felbontásnak, jelenlétérzetnek 
látszatra nincsenek korláta i. Igen 
meggyőző, fő leg a mélyek tekin
tetében, mely kíséri a szólamot; 
energikusan, dinamikusan jelen 
van. Beszippant az e lőadás A 
D42-es bekötésével vá ltozik a tó
nus, előrehaladoltá válik a rend
szeren belül a koncepció, melyet 
a Human Aud io képvisel, - ez 
egyfajta arany középutat, átfo
gó hal lgathatóságat jelent. Talán 
analógosabb és egy kics it leke
rekítettebb a modora, intimebb 
a megfogalmazása, - de, ha ez 
együtt jár a jobban áté lhető bel
ső békével, - vagy mélyebb lelki 
nyugalommal, akkor úgy érezni, 
hogy még jobban felfedi a zene 
rejtelmeit Most nem volt elég 
i dő, hogy e felállásban teljesen 
kifuttathassuk a rendszert, de 
határozottan ebben az irányban 
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indu lt el. Helyette a Bluetooth 
adatkapcsolatot próbáltuk ki, a 
Tida l volt a forrásunk. Könnyen 
kapcsolódott egymáshoz a két 
eszköz, máris megjelent a hang. 
Felettébb ajánlott kikapcsalni a 
forráseszköz operációs rendsze
rének feleslegesen futó szolgál
tatása it és egyfajta célgépként 
használni a mobi ltelefont. 

Marian ne Antonsen- Biornster l 
Soweto (Kirkelig Ku lturvested), 
(Biomster l Soweto, Leven). Szin
tén az e lső két da llal vizsgáztat
tunk és miközben szólt a zene, 
tesztképpen folyamatosan zártuk 
be egymás után a forrásként 
használt mobiltelefonon a szük
ségtelen alkalmazásokat. Eleinte 
egy nyugodt, kicsit talán felbon
tásában hiányos, ámde kifejezet
ten hallgatható, meglepetésünkre 
a digitál is ízt né l kü löző zenét 
kaptunk. Az alkalmazásokat egy
más után bezárva fokozatosan 

szabadult fel a hang, jöttek elő 

az újabb és újabb részletek, egy 
pontig, - ott egyensúlyba kerü lt. 
Hozta a CD lemez ton al i tását, 
megszálaiásának jellege egészen 
megközelítette azt, ugyanakkor, 
ahogy még több és több háttér
ben futó alkalmazást állítottunk 
le, az egyre jobban fe llé legző 

telefonon keresztül mélyebb be
pi llantást kaptunk az adatközlés 
eme módjába, a digitális íz egyre 
intenzívebben megjelent. Mivel 
minden apró változást pontosan 
lehetett követni a hallott hangon, 
azt írhatom: a hangsugárzónak 
rendkívü l jó a k i fejezőkészsége, 

kézzelfoghatóvá válik általa min
den apró részlet, mely a jelfolya
mot befolyásolja. Az egyébként 
testes és igen komplex zene, CD 
l emezrő l ki fejezetten é lvezhető 

volt, annyira, hogy belefeledkez
tünk és csak hallgattuk. Az ének
hang is a megfe le lő arányokkal 

volt jelen és a férf ikórus zöngéje, 
i lletve a mélyszekció is a he
lyén. Felbontásban hiány nincs, 
sőt igazából tanu ljuk hallan i, 
mert annyival többet hoz a rész
l etekbő l, hogy még szokn i kell. 
Mondják, hogy a túl sok részlet 
fárasztó, de nem az, ha kiegészít i 
a dinamika és az érzelmek. 

Ju liette Greco- Recital (Ph ilips, Ja
pan), (Sous Le Ciel De Paris, Coin 
De Rue). Tipikus példája ennek 
ez az anyag. Igen árnyalt és Gre
co éneke érzelemmel tölt i meg, 
aki mestere azok átadásának és 
ez most annyira intenzíven si ke
rült, hogy borsóznak a tagjaink. 
Kissé földöntúlinak tűn ik az elő

adás, - írhatnám, ha nem tűnne 
úgy, hogy ez egy elrugaszkodott 
az állítás, pedig nem az, mert 
a hang egyre inkább elhagyja a 
fizikai korlátait. Ez már az a szint, 
amikor már nem érezn i olyan 
részletet, melyet az agynak kom
penzálnia kellene a hallgatható
ság érdekében. Felszabadultan 
lehet ebben az állapotban zenét 
hallgatni, ezért meghatározóvá 
vál ik az élmény. Sem színezett
ség, sem beszűkülés, sem egyedi 
jelleg, - csak a hallgathatóság 
és a zene van, de sajnos ki kell 
venni a lemezt, mivel szeretnénk 
hallani a következőt is. 

RoBERT - Six Pieds Sous Terre 
(DEA France), - (Personne, Ap
hane). Remek felvétel és ezt is 
"odateszi" a rendszer. Ha nem 
akarnék kliséket pufogtatni, csak 
annyit írnék, hogy méltó volt a 
megjelenítés a zenei tartalom
hoz. Mivel "ezerszer" hallottam 
már a legkisebb rezdülés sem 
kerüli el a figyelmemet és azt 
hiszem ezen a rendszeren is el 
lehetne hallgatn i még néhány
szor. A térélmény tárgyilagosan 
a lemezen rögzítellet követi, a 
részletek kidolgozottak, kifino
multak, az érzelmek áthallása az 
énekhangban, ahogy van, meg
jelen ik. A kü lönböző formáturnak 
most is más-más élményt nyúj
tanak, melyek különbségét köny
nyen lehet értelmezni a hang
szóró tolmácsolásában. A mély 
hangok intenzitása az egyedüli, 
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5kHz 1OkHz 15kHz 

Szabai körülmények között készült frekvenciamenet mérés 

ami folyamatosan meglepetést az ideálist. A hangfaldoboz bel- vezett, ezért mindenképpen kis 
okoz, a többi, már-már természe- ső kialakításának köszönhetően helyiségbe, vagy egy közbezárt 
tes, hogy ilyen. képes a szélessávú hangszóró térbe való, ami nem nagyobb, 
London Grammar-Truth ls A löketét úgy ki egészíteni, hogy mint 20nm. A tudása így kitei-
Beautiful Thing (Universal, EU), a mélytartomány is hiányérzet jesedhet és szobai körülmények 
(Oh Woman Oh Man). Indi- nélkül felépüljön. Dinamikából között a hangereje is bőven ele-
la- Mini World (Capitol, France), sincs hiány, a sáv alsó traktusa gendő, - mi sem teljes kivezérlé-
(Derniére Danse, Love Story). Tini kidolgozott, részletes, könnyen sen hallgattuk. Az elhelyezésre 
- Martina Sioessel (Hollywood lekövethető, szinte kottázható és nem érzékeny különösebben, 
Records EU), (Great Escape). A meglepően intenzív! A mélytar- jól elvan akár, polcban, asztalon, 
kortárs popzene tükrében is sze- tomány kiegészíti a felső regisz- vagy szinte bármilyen állványon. 
reltük volna megszondáztatni tert, melynek részletességével Távlatai vannak, amelyen be-
a hangfalat Tulajdonképpen az és követési tempójával együt- Iül jól hangolható, könnyen be 
érdekelt elsősorban, hogy a co lesen komplex egységet mutat. lehet állítani. Érdemes készülni 
lemez nyomásbeli hiányosságai, Könnyen elvonatkoztatunk a arra, hogy szinte mindent meg 
vagy hangerejének túlvezérlése technikától belefeledkezve a ze- tud mutatni és lehet nem is az 
miatti torzítás, vagy a felvételek nébe, vagy átadva magunkat az elektronikán, hanem azok kö-
digitális íze mennyire hagynak érzelmeknek. A legmegdöbben- rülményein mú lik inkább az, ho-
nyomot a hallgathatóságban. tőbb viszont hallani azt a pluszt, gyan teljesít. Talán az "ajánlott", 
Jelen vannak, ugyanakkor a zene amibe a hangszóró a rendkívü li vagy a ",egjobb vétel" állhatna 
é lvezhető így elvonja róluk a anali tikussága miatt beavat. A hozzá a legközelebb, mert 1790 
figyelmet, vagy helyesebben, a legapróbb rés zletek megjeleníté- Eurós ára is ezt feltételezi, de iitt 
Bantam nem arra koncentrál. A se, nem, hogy nem megszokott, és most csak annyit, hogy meg-
zenei élmény így is meggyőző és egyenesen unikális. Mivel a érdemli a doboz, hogy felvegyük 
ebben szerepe van az erősítés- hangfal kisméretű, a teljesítmé- kategóriáiában a referencia ké-
nek is, mert az egész rendszer nye alapján nem házibulira ter- szülékeink közé. 
úgy épül fel, hogy az a hall
gathatóságat pártolja, mindezt 
úgy, hogy a részletekről, vagy a 
jelenlétérzetről most sem nem 
kell lemondani. Mindhárom elő
adót szívesen hallgattuk, pontos 
képet kaptunk a forrásról és a 
rendszer elemeiről most is. 

Ajánlás: 

A hangszórók követésének fi
nomsága már egész közel 
esik a mikrofonokéhoz. Ezzel a 
tranziens átvitel, a felbontás, a 
jelátadá képesség megközelíti 
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SZÁMÍTÓGÉP ALKATRÉSZ 
NAGYKERESKEDELEM 

JTC Kft. 
1033 Budapest, Szölökert utca 4/b. 

mobil: +36 30 202-7713 

tel.: +361 469-5847 
fax: +36 1 469-5870 
web: jtc.hu 
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LORICRAFT: 
. a·ftaudio.co. loncr ' 

· uk=~~~~~~~~~~~~~~=-

ELIX· 
FID · a!I'ndex.html · Isasup Sibatech.cO.Jp www. 

TIGLON: 
www.tiglon.jp. l 

· lt.wlon Sibatech.co.Jp "' www. l 
index.htm 
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Vendégjárásban 
-amikor a villanydrót a befutó 

Úgy érezte, letette már a név
jegyét a hif izésben és ezért 
véleményt formá lhat. Ezt nem 
csak ő hitte el, hanem a kör
nyezetére is olyan hatással volt, 
hogy amit mondott azt általában 
elfogadták . Ezzel a biztos tudattal 
utazott most is. Közben remény
kedett, ugyanakkor mégis érezte, 
hogy ez most nem lesz egyszerű . 

A szeme falta az utat, miközben 
megpróbált a pil lanatra koncent
rá lni és arra, hogy az autó újszerű 
futóművének visszajelzése az 
útról mennyire komfortos. 

Az összetartó kis családban pe
zseg az élet. Látni, itt van valami 
különleges Az emberi kapcsola
tok működnek, a vá llalkozás az 
általános nehéz helyzet ellenére, 
ami a vendég látást érinti halad 
a maga útján és a kedvesség, 
mely a fogadtatásban és a ven
dégszeretetben szökken szárba, 
akár termékeny tápta laja lehet 
egy reményteljes új kapcsolat
nak. Pár óra nem elég arra, hogy 
ki ismerhesse a környezetét, de 
mert nem kutató, aki a társada
lom természetének a mélységeit 
tárja fel, hanem egyszerű hifis, 
ezért a figyelme jobbára a terem 
közepén felállított eszközökre 
fókuszál. 

A terem, - kőve l borított helység, 
melynek központja most egy
értelm űen a hifié. Csarnok ez, 
ipar működi k itt, még akkor is, 
ha csak elvitelre mehet az étel. 
Egy légtér, melyben a hang meg
törve a kétoldalt felhalmozott 
asztalokon és székeken tétován 
fordul egyik oldalfaltól a másikig. 
Egye lőre a nyitott konyha miatt a 
zaj az úr, de a Rotel Michi, Mezzo 
Utopia páros kivárja a sorát. 

A szarvast nem kérdezte senki 

mit szól az alárendelt helyzethez, 
ötlik fel benne, de a k itűnően el
készített fogás ízét még napokig 
a nyelvén érzi. Hogy fo<Jja ezt a 
mennyiséget elfogyasztani, tűnő
dik, de egyik szelet hús a másik 
után csusszan le, - nem érti hova 
fér. Az aggodalom most sem fe
lesleges, szükség van a képessé
geire. Az ebéd után figyelni kell, 
pihenés csak este és újabb bő 
kétszáz kilométer után vár rá. 

Yanni, Eric Clapton, B. B. King, Elia 
és a Négy Évszak. Az íze lítőnek 
szánt számtöredék toszlányok 
kicsit visszhangozva kergetik a 
hangokat a térben. Nem gondol
ta volna, de tetszik neki . Ritka 
a praxisában az ilyesmi, - sokat 
látott már. Nem unja még, de 
úgy hi tte, hogymost is inkább 
"fog lalkozás" lesz a cucc, fő leg 
az akusztika miatt. 

Legutóbb is, csendesen emléke
zik vissza rá, öreg hifisnél járt, 
szintén baráti társaság hívta és 
büszkén mutatták meg mind-
azt, melyet az elmúlt évtizedek 
megengedtek. Kellemesek az 
eszközök, a zenehallgatás szen
télyének méltó tárgya mind
egyik. Vincent csöves az erős ítő 

és Monitor Audio Silver a hangfal. 
l g ényesen az elhelyezésre és 

javarészt kompromisszummen
tes összeköttetésekkel. De búg, 
gerjed a mély, csak halkan hall
gatható valamennyire. Fedett, 
fátyolos a hang, -fojtott. Szivacs
csal az egyik reflexnyílásban már 
kiegyensúlyozottabb. önkéntele
nül háborodik fel magában. Eny
nyit jelentenek a hifizéssel töltött 
évek 7 

Megy, még nem tudja, mire vál
lalkozik, emeletről -eme letre, 

majd jön a gépműhe ly és a ga
rázs. Kalauza a tulajdonos, aki 
újabb és újabb helyiségeket tár 
fel. Az átnézendő kannektorok 
száma egyre nő, de a végén 
mindben meg van a fogyasztó 
helyes állása. Ami lehet, most 
már fázisban van. A lámpák fé
nyén lega lább látszódik, csak a 
többivel van némi pluszmunka. 
Később kapja a hírt, a rendszer 
felszabadult, el tűnt belőle a fe
dettség, a szivacs sem kell már. 
Új korszak nyílik, az önfeledt hall
gatásé. 

Tűnőd i k. Sem a hely, sem az al
kalom nem adja ki, hogy most 
átépítsen. Megbecsülöm inkább, 
ami van, mondja magában, mire 
a kollégája figyelmezteti. Látod a 
két hálózati szűrőt? Igaza van, ha 
lehetne ő is mellőzné, de abból, 
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amit edd ig hallott eleget l eszűrt 

ahhoz, hogy értékelje a munkát, 
mely bele van a rendszerbe fek
tetve. A Van Den Hu l kábelek is 
jól illeszkednek ... A hangfalak le
sugárzási teljesítménye elegendő 

a viszonylag nagy és akusztiká
jában inkább a zengő felé hajló 
tér betöltésére. Nem nyomulás, 
köszönhetően az oldalra nyitott
ságnak, de az a nagyjából ötven 
négyzetméter, mely a hangfalak 
frontja e lőtt húzódik, néha így is 
koncertteremmé tud vá ltozni. 

Megkönnyebbü léssel veszi tudo
másul mindezt és hálával gondol 
rá. Ilyen is van, - évente egyszer 
biztosan és csak reméli, hogy ez 
jó irányba fog változn i. Sajnos 
a legtöbb cucc még mindig bő
ven hagy kivetnivalót. De ez itt 
lega lább hallgatható, bár belül 
azért érzi, hogy ez sem a képes
ségeinek teljes birtokában szólal 
meg. A tulajdonos szerint is így 
van, mert néha átkerül olyan 
helyre, ahol a jó akusztika miatt 
a hangfalak orgánuma mélyeb
ben bontakozhat ki és már épü l 
is a méltó hely, - kifejezetten a 
rendszer számára. Oda is meg
hívást kapott, de ez még arrébb 
van - hárítja el magában és kissé 
megkönnyebbülten, - elég neki 
most a jelen. 

Az Aud io Art lemezjátszó, -a 
tisztes hazai manufaktúra egyik 
munkájának a bemutatása az út 
valódi célja. A Michi CD játszó jó, 
de a hifis társak add ig beszél
tek, míg bele tették a bogarat a 
fülbe, hogy az LP még jobb, - de 

egye lőre még nem. A központi 
elosztóba csatlakozik a lemezját
szó kü lső tápja és a phono. Errő l 
is meg van a véleménye. Szerin
te a rendszer elé bekötött szűkí 

tési tényező az egyszerű egyen 
fehér háztartási elosztó. jó, nem 
a legvékonyabb, talán az eggyel 
vastagabb keresztmetszetű, de 
akkor is. Ebbe csatlakozik bele a 
két hálózati szűrő ... 

A lemezjátszó szól úgy, mint a 
CD. Ortofon MC-5 a trafó az Audio 
Technika FL-3 MC a hangszedő és 
egy vintage Dual a phono. Minek 
az LP? Kérdezi magától és a házi
gazdától, mert megdőln i látszik a 
hit, hogy majd jobb lesz, mint a 
CD lemez. Inkább ugyanolyannak 
érződ i k. A digitális hang ki fut a 
térbe, élvezetes, dinamikus, kel
l ően lágy is ahhoz, hogy hallgat
ható legyen. Nem kusza, egész 
stabil a hangkép, - mondhatná, 
legalábbis a hangfalak karakte
rén belül, de valahogy mindig is 
tudta, barátja ezeknek a sugár
zóknak. 

Látszik, a tu lajdonos reménye is 
foszlik, nem lesz neki ilyesmije. 
A barátok tévedtek volna? Csa
lódottsága kiül az arcára. Ezeket 
a gondolatokat jó i dőben érkező 

társaság feledteti el, addig az új 
hangszedő jár és érezhetően ez 
jót tesz neki, kezd i összeszedni 
magát a rendszer. 

Később lehetőséget kap arra, 
hogy szintet emeljen. A hálózat 
érezhetően terhelt. Kiemelke
dően sok fogyasztó harapja el az 
áramot a rendszer e l ől. Itt nincs 

kiépítve a hif inek külön ág, a 
levá lasztásért a két táp felel. De 
nem csak zavart szűrnek, mert, 
ha használni kell, akkor vala
mennyi veszteség is van, - most 
mégis örül, legalább nem hallani 
a hálózatot Mindkét fogyasztó 
átkerült beléjük és hirtelen ki
lép a térbe a fa lak fogságából 
a hang. Előkerü lt részletek és 
rengeteg dinamika győzi errő l 

meg. A t isztes úr mosolya még 
szélesebb. Talán mégis megérte 
drága i dejéből ezt a néhány órát 
a hifizésre rászánni? A VDH táp
kábel tovább emeli a hangot, 
mert az AVA phono már jobban 
meghálálja. 

Kifejezetten tetszetőssé vált. Vi
valdi a recsegésen túl, melyet a 
lemez elhanyagoltsága eredmé
nyez, is élvezet. A többi tiszta és 
mosott, még csak törölgetni sem 
kell. Háláva l gondol erre, mert a 
konyháról hozott új antisztatikus 
törlőkendő nem sokat segít a 
porszemesék eltávolításában. 
Hibát követett el, a lemeztisztító 
kefét otthon hagyta. Talán nem 
is gondolta volna, hogy ilyen itt 
nincs. Nem ártana, ha egy kicsit 
a földön járna. 

Lendü letben van, ezálta l a hang 
elszakad az anyag korlátaitól 
és varázsol, mintha az e lőadó 

berendezkedett volna a zeneka
ráva l a hangfalak mögötti térbe. 
Mindketten önkéntelenül erre 
asszociálnak. Elszakadnak a valós 
l éttő l, ez már az audio birodalma. 
Egy mélyebb megtapasztalásé, 
mely annak, aki nem hifis nem is 
lehet ilyen valóságos. A hétköz
napok számára ő már elveszett 
gondolja utólag és kívánes i rá, 
vajon visszatérhet e még. Neki, 
aki olyannyira régen benne van, 
lehet, már nincsen kiút. Pedig 
ez egyszerre szemellenző és 
kinyilatkoztatás. Annak, akinek 
nincsen ehhez köze szinte felfog
hatatlan, mindent ezen keresztül 
látni. Valahogyan átformálja az 
életet és értelmet ad a fennma
radáshoz. 

Megszületett az egyensúly. A 
hang é lő, vibrá ló, valós és leve-
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gős, dinamikus és szórakoztató, 
elkülönült és magába szippantó. 
Méltó idézése a lemezen rögzí
tett múltnak. Van feljebb? 

Van hát, jelent i ki, de nem biztos 
benne, mert az egységet meg
bontani nem jó, ami utána jön 
az mindig rossz. Most is az, mert 
kell a szűrés és kell a távolság
tartás. Minél messzebb legyen 
a hálózat, a többi fogyasztó, a 
tápok. Olyan vezető kel l, mely a 
saját hangját adja és nem tisztán 
közvetit. Kialakult egy külön vi
lág, mely a komponensek saját 
hangján formált, de a hangfalak 
vehemenciájának köszönhetően 
a rendszerről elszakadá. A jobb 

vezetőképességű tápkábel jobb 
csatlakozást nyújt, jobban ér
zéke lhető mindaz, amitő l most 
inkább távol maradna. E ltűni k a 
hangulat, a terem "füstje", he
lyette kiemel a közép és enyhe 
harsányságga l jelzi, hogy va lami 
nem kerek. Jobb az összeköttetés 
a szűrőve l és kiderül, itt a meg
oldatlan kérdésekre nem kel l a 
vá lasz. 

Hasonló a helyzet a lemezjátszó 
aljzataihoz csatlakoztatott IC ká
bellel. Minél jobban átereszt, an
nál inkább veszti el dimenzióját 
a hang. A beszűkü lésen és har
sányságon keresztü l gyorsabb és 
informatívabb, de a közlékenység 

és kézzelfoghatóság távozik. A 
hal lgathatóság az egyensúl lya l 
egyetemben szintén. 

Vissza a villanydróthoz és a me
zei összekötő kábelhez és a be
állításban ismét egyensúly van. 
Tudja, ez nem az ő érdeme, in
kább a tulajdonos szemfü lessége 
és a szerencse segítette hozzá. 
Most összejött, de ha rajta múlt 
volna, az egészet újra telepíti 
Figyelt volna az áramellátásra a 
fogyaszták fázishelyességének 
bekötésére, az állványok élhető
ségére. Emellett az összekötte
téseket is felülírná, nem hagyná, 
még, ha kel lemeset is, hogy saját 
nyomot hagyjanak, - könnyebb 
önhang nélkül. A Rotel Michi e lő

végfok, CD trió szerethető, csúcs
szériaként nem véletlenül lett 
elismert. A Focal Mezzo Utopia 
egy világot képvisel és annak, aki 
kedveli jó választás és jó l ehető

ség a zenehallgatáshoz. 

Helyesen döntött, sikerült a 
helyzetbő l és a rendszerből a 
maximumot kihoznia. Hazaért és 
kapta a hírt, - a baráti és egyben 
szakértő hifis társaság vállára 
vette a hangot és körbehordozta 
lélekben. 

A rendszer elemei 

Rotel Michi RHA-10 e lőerősítő 

Rot el Michi RHB-1 O végerősítő 

Rotel Michi RHCD-1 OR CD játszó 

Focal Mezzo Utopia hangsugárzók 

Van Den Hul First Ult imate össze
kötő kábelek 

Van Den Hul Revelation 
hangfalkábel 

Van Den Hul Mainstream 
tápkábelek 
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Limar Audio 

Szent István krt. 12. l. em. 4/a 
Budapest 1137 

Ema1l: info@limar.hu 
Telefon: {+36-1] 359-3136, {+36-1) 329-2980 
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