GROUP TEST GROUP ΤΕST ΗΧΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Stand tall!

KEIMENO: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΤΣΕΝΗΣ

ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ. ΟΚΤΩ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ
ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΜΑΣ.

Τ

ο σταδιακό χτίσιμο του ηχοσυστήματος
αργά ή γρήγορα θα καταλήξει στην εκμετάλλευση του κυρίως χώρου του σπιτιού,
στο σαλόνι, εκεί που οι ανάγκες κάλυψης των
περισσότερων τετραγωνικών δεν καλύπτονται
από τα κλασικά ηχεία βάσης. Τα μεγάλα ηχεία
είναι η προϋπόθεση για ακροάσεις όλων των
τύπων της μουσικής που ξεκινούν από την αναπαραγωγή μεγάλων συμφωνικών ορχηστών,
έως το να «σηκώσουν τη γειτονιά στο πόδι» από
ένα νεότερο μέλος της οικογένειας στο πάρτι γενεθλίων του. Αυξάνοντας τα λίτρα της καμπίνας, «πιάνουν» χαμηλότερες οκτάβες και επειδή πρόκειται για ηχεία με περισσότερα μεγάφωνα, «κουνάνε» περισσότερο αέρα, συνδυασμός που καταλήγει σε μεγαλύτερες στάθμες.
Στο κυνήγι του ρεαλιστικού ήχου προτιμώνται
πολλές φορές από συνδυασμούς μικρών ηχείων και subwoofer γιατί διαχειρίζονται την «κάθοδο» του συχνοτικού περιεχομένου με εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί να συνεργάζονται
όσο το δυνατό καλύτερα μεταξύ τους. Δεν είναι
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καθόλου τυχαίο άλλωστε που βρίσκουν τη θέση τους ακόμα και σε πολυκάναλα set-up, δίνοντας τη δυνατότητα στο σύστημα να μεταμφιεστεί σε 2.0 για στερεοφωνική ακρόαση με
επάρκεια χαμηλού, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές
που «ντουμπλάρουν» ακόμα και το subwoofer.
Στην πραγματικότητα υπάρχουν αρκετοί που
προτιμούν να έχουν σύστημα χωρίς subwoofer
ανακατευθύνοντας τις χαμηλές συχνότητες προς
τα large δηλωμένα ηχεία. Πράξη όχι απόλυτα
σωστή, αλλά που δείχνει την λειτουργικότητα
των ηχείων δαπέδου σε ένα ακόμα σημείο. Η
κατηγορία των ηχείων γύρω από τα 1000 ευρώ,
διαθέτει μοντέλα που είτε αποτελούν τις μεγάλες εκδόσεις της βασικής σειράς ηχείων των κατασκευαστών αλλά και μοντέλα που ανήκουν
στην αμέσως επόμενη σειρά, ενώ καλύπτει και
κατασκευαστές ηχείων που ξεκινούν από ψηλότερο ποιοτικό πήχη τη γκάμα τους. Δεν θέσαμε όριο μεγέθους, προσπαθώντας να έχουμε
ποσότητα και ποιότητα, παίρνοντας μια γεύση
από το τι υπάρχει στην αγορά, βοηθώντας έτσι

τον αναγνώστη. Για τον ίδιο λόγο προτιμήσαμε
να έχουμε μοντέλα ή εκδόσεις μοντέλων που
δεν έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν, καταλήγοντας σε μια δειγματοληπτική αλλά και ρεαλιστική δοκιμή, παρά σε ένα κατάλογο προϊόντων. Τα ακούσαμε συνοδεία του Rotel RA1570 που αποδείχτηκε υπέρ-επαρκής σε όλες
τις περιπτώσεις οδήγησης. Αξιοποιήσαμε την
ψηφιακή του είσοδο «ταΐζοντάς» την με δειγματοληψίες που ξεκινούσαν από την στάνταρ ανάλυση των 16bit/44,1KHz και έφταναν έως τα
24bit/192KHz, με την αρωγή του χαρισματικού
WXC-50 της Yamaha σε ρόλο media player, διαβάζοντας τα αρχεία ήχου από τη θύρα USB. Για
μια ακόμη φορά διαπιστώσαμε ότι η υπόθεση
ηχείο είναι (ευτυχώς) χώρος με άποψη, χώρος
που δεν υφίσταται ομογενοποίηση, με κάθε μοντέλο να είναι αυθύπαρκτος χαρακτήρας που
επικοινωνεί μουσικώς με τον ακροατή με διαφορετικό τρόπο.

Acoustic Energy 103

Με τον αέρα του νικητή
T
o 103 της Acoustic Energy είναι το μοναδικό ηχείο δαπέδου της προσιτής σειράς 100 της Αγγλικής εταρείας, ενώ πάνω
από αυτήν υπάρχουν οι σειρές 300 και η σειρά Reference. Είναι το πιο μικρό ηχείο της δοκιμής μας, με ύψος μόλις 85cm και βάθος μόλις
18,5cm, ενώ το λεπτό προφίλ του οφείλεται στα
μικρά γούφερ που δεν ξεπερνούν τις 4,5 ίντσες.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό του είναι αυτό της
κεκλιμένης μπάφλας, χαρακτηριστικό που βελτιώνει τη διασπορά του ήχου στις υψηλές. Επιπλέον βοηθά στο χρονικό ταίριασμα των δύο
μονάδων, ενώ μειώνει τα εσωτερικά στάσιμα
της καμπίνας. Το ηχείο είναι 2,5 δρόμων, δηλαδή το ένα από τα δύο γούφερ ανεβαίνει για να
«συναντήσει» το τουίτερ, ενώ και τα δύο γούφερ λειτουργούν παράλληλα στις χαμηλές συχνότητες. Τα 4,5 ιντσών γούφερ έχουν μεταλλικό κώνο από ανοδιωμένο αλουμίνιο και εκτεταμένη διαδρομή, προέρχονται από τις ακριβότερες σειρές της εταιρείας, ενώ το ίδιο ισχύει και
για το τουίτερ υφασμάτινου θόλου 28mm. Η
φόρτιση των γούφερ πραγματοποιείται μεν με
bass reflex, όχι όμως με τη συμβατική κυλινδρική οπή, αλλά με slot στο κάτω εμπρός μέρος της καμπίνας. Ηχητικά το 103 διατηρεί έναν
ακέραιο και υπέροχο ήχο, που το βοηθά να ξεχωρίσει έναντι των υπολοίπων ηχείων της δοκιμής. Οικοδομεί ένα ολογραφικό soundstage,
με εκτεταμένο βάθος και πλάτος και πολύ καλό
ύψος, ενώ η τοποθέτηση των επιμέρους οργάνων και φωνών είναι ακριβέστατη. Το ηχείο είναι
ιδιαίτερα λεπτομερές δεν κρύβει τίποτα ακόμα
και σε περίπλοκα έργα, όπως τα μεγάλα συμφωνικά, όπου οι επιμέρους φωνές και επίπεδα
ξεχωρίζουν απόλυτα. Οι ακριβές του μονάδες
ακούγονται, οι χροιές των οργάνων είναι βελούδινες, ενώ οι φωνές αποδίδονται με μια σπάνια
ζεστασία και υγρότητα για την κατηγορία τιμής
του ηχείου. Εντυπωσιακά ακούγεται το πιάνο,
με το χτύπημα του σφυριού πάνω στη χορδή και
τον παλμό του αντηχείου να αποδίδονται εξαιρετικά, ενώ οι χορδές της κιθάρας έχουν πλούτο, όγκο και σωστή παρουσία. Ειδικά οι υψηλές
συχνότητες του ηχείου είναι υπέροχες, αέρινες,
κρυστάλλινα καθαρές, χωρίς ίχνος σκληράδας
ή γρεζιού και με πλούσιο σώμα. Βέβαια η μικρή
καμπίνα του 103 και τα μικρά γούφερ δεν μπορούν να υπερβούν τους νόμους της φυσικής σε
ότι αφορά το φάσμα χαμηλά. Το ηχείο κατεβαίνει μέχρι ενός σημείου, με άριστο έλεγχο, ατάκα
και σωστή απόσβεση, χωρίς όμως να μπορεί να
αποδώσει τον όγκο των μεγαλύτερων ηχείων
της δοκιμής μας. Αυτό βέβαια είναι πολύ προτιμότερο από ένα ηχείο που πασχίζει να κατέβει
χαμηλότερα και με περισσότερο όγκο και τελικά
καταλήγει να μπουμάρει στις χαμηλές, λερώ-

üΚεκλιμένη μπάφλα
üSlot loaded καμπίνα
üΑλουμινένιοι κώνοι

νοντας και το υπόλοιπο φάσμα. Αξίζει και με το
παραπάνω και το τελευταίο ευρώ της τιμής του,
αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι δεν είναι
μεγάλο σε ύψος ηχείο.

Acoustic Energy 103
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
EIΔΟΣ: Ηχείο δαπέδου με καμπίνα slot reflex
ΔΡΟΜΟΙ/ΜΕΓΑΦΩΝΑ: 2,5 δρόμων 2x110 χλστ.
woofer αλουμινίου, 1x28 χλστ. tweeter υφασμάτινου θόλου
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 89dB/8Ω
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 40Hz-32KHz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 175W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 185x850x280 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 14 κιλά

ΥΠΕΡ

• ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΉ ΤΟΝΙΚΌΤΗΤΑ
• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΊΑ ΣΕ ΠΛΆΤΟΣ ΚΑΙ
ΒΆΘΟΣ

• ΣΩΣΤΉ ΑΠΌΣΒΕΣΗ ΧΑΜΗΛΟΎ
• ΠΟΙΟΤΙΚΈΣ ΜΟΝΆΔΕΣ
ΚΑΤΑ

• ΧΩΡΊΣ ΜΕΓΆΛΟ ΌΓΚΟ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΌ
AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ
ΕΠΑΦΗ: 210.6423.000

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 4,30
ΤΙΜΗ:

€1.100
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B&W 684 S2

Υπόδειγμα συμπεριφοράς
Η
σειρά 600 της B&W αποτέλεσε πάντα
σημείο αναφοράς στη μεσαία κατηγορία
τιμής, ειδικά στη δεύτερη, βελτιωμένη
της γενιά S2. Η σειρά περιλαμβάνει δύο μοντέλα δαπέδου και δύο ηχεία βάσης, με το 684 να
είναι το δεύτερο από την κορυφή, κάτω από το
μεγαλύτερο και ακριβότερο 683 S2. To 684 είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό κολωνάτο ηχείο, όντας
ένα από τα πιο μικρά της δοκιμής μας, μαζί με τα
Quadral και τα Acoustic Energy. Είναι σχεδίαση
2 δρόμων, με δύο γούφερ 5 ιντσών από πλεκτό kevlar και τουίτερ 25mm μεταλλικού θόλου
από αλουμίνιο. Το τουίτερ φορτίζεται με ειδική
χοάνη τύπου nautilus, τεχνολογία που δανείζεται από τα κορυφαία της μοντέλα της θρυλικής σειράς 800, απομονώνεται μηχανικά από
την καμπίνα από ειδικό αποσβεστικό gel και διαθέτει διπλό μεταλλικό θόλο, τεχνολογίες που
πρωτοείδαμε στο CM10. Το πλεκτό κέβλαρ των
γούφερ του ηχείου επίσης προέρχεται από τις
ακριβότερες σειρές της εταιρείας, όπως η CM.
Επιπλέον οι κώνοι των γούφερ χρησιμοποιούν
το ειδικής τεχνολογίας dustcap που πρωτοείδαμε στο ηχείο PM1, ελέγχοντας τους ιδιοσυντονισμούς του κώνου και βελτιώνοντας την πιστονική συμπεφορά της μονάδας και τη συμπεριφορά του πηνίου φωνής. Η δε οπή φόρτισης bass
reflex που βρίσκεται τοποθετημένη στην μπροστινή μπάφλα του ηχείου, υιοθετεί την τεχνολογία flowport που το 684 S2 δανείζεται και πάλι
από τις καλύτερες, μεγαλύτερες και ακριβότερες σειρές της B&W. Στις ακροάσεις μας το 684
μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, με υπέροχη
απόδοση των φωνών, οι οποίες είναι ολοζώντανες, υγρές και πεντακάθαρες, με απόλυτη έλλειψη συριστικών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει έλλειψη λεπτομέρειας. Το πιάνο επίσης αποδίδεται
πολύ σωστά, με άριστη λεπτομέρεια και ατάκα,
όμως το 684 S2 δεν έχει τον ίδιο αέρα, ούτε το
ολογραφικό soundstage που τόσο πολύ μας
εντυπωσίασε στο Acoustic Energy 103. Τονικά
το ηχείο είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο χωρίς κάποια έξαρση σε κάποιο σημείο του φάσματος,
ενώ σε υψηλές στάθμες η ισορροπία του ηχείου
δεν μεταβάλλεται, ένα λάθος που το είδαμε να
επαναλαμβάνεται σε άλλα ηχεία της δοκιμής.
Στις κάτω οκτάβες του φάσματος το 684 S2 αντιμετωπίζει βασικούς περιορισμούς λόγω περιορισμένου όγκου και μικρών γούφερ, συμπεριφερόμενο ουσιαστικά σαν ένα καλό, μεγάλο
ηχείο βάσης με καλές μεν, αλλά περιορισμένες
σε έκταση και όγκο χαμηλές. Έως εκεί που κατεβαίνει το 684 S2 έχει πολύ καλό έλεγχο, ταχύτητα και σωστή απόσβεση, αλλά και αξιοπρεπή όγκο και έκταση. Εάν του ζητήσουμε «πραγματικό» χαμηλό θα μας απογοητεύσει, το όριο
του τοποθετείται περί τα 70Hz (-3dB) ωστόσο
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üTweeter Nautilus
üΚώνοι Kevlar
üFlowport

δεν «μπερδεύει» πουθενά όπως για παράδειγμα το Q Acoustics 3050. Δεν είναι το καλύτερο
ηχείο της δοκιμής μας, ωστόσο δεν παύει να είναι ένα πολύ καλό ηχείο που θα προσφέρει ατελείωτες ώρες μουσικής απόλαυσης σε όποιον
το επιλέξει.

B&W 684 S2
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
EIΔΟΣ: Ηχείο δαπέδου με καμπίνα bass reflex
ΔΡΟΜΟΙ/ΜΕΓΑΦΩΝΑ: 2 δρόμων 1x130χλστ.
woofer Kevlar, 1x25,4 χλστ. tweeter αλουμινένιου θόλου
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 87dB/8Ω
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 72Hz-22KHz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 150W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 160x920x234 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 14,2 κιλά

ΥΠΕΡ

• ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΈΝΤΑΣΗΣ
• ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΕΜΈΝΟ ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΥΠΟΛΕΊΠΕΤΑΙ
ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΑ
• ΑΜΕΣΌΤΗΤΑ

ΚΑΤΑ

• ΌΓΚΟΣ ΧΑΜΗΛΟΎ
• ΧΑΜΗΛΉ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ
AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: AUDIO VETERANS
ΕΠΑΦΗ: 211.012.1616

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 4,00
ΤΙΜΗ: €1.050

Elac Debut F6

Λαμπαδηδρομία
Τ

α Debut της Elac είναι ηχεία ορόσημα
για την εταιρία, καθώς σηματοδότησαν
τη στροφή της σε πιο ευρύ κοινό. Στην
προσπάθειά της αυτή ενέταξε τον διάσημο
Andrew Jones, σχεδιαστή ουκ ολίγων επιτυχημένων ηχείων. Και μόνο τα ονόματα της KEF,
της Pioneer και της TAD από τις οποίες έχει περάσει στο παρελθόν να σκεφτεί κανείς, αρκεί
για να καταλάβουμε πόση σημασία έχει δώσει
η Elac στη σειρά αυτή. Το F6, το μεγαλύτερο
της σειράς, είναι μια καθαρή σχεδίαση τριών
δρόμων, που διακρίνεται σε δυο σημεία. Το
πρώτο είναι η ποιότητα των μονάδων του, χρησιμοποιεί γούφερ και μιντ από κέβλαρ στην
ίδια διάσταση των 6,5 ιντσών και τουίτερ θόλου από ύφασμα, τοποθετημένο στον πιο βαθύ κυματοδηγό της δοκιμής. Το δεύτερο σημείο είναι η καμπίνα του, που εκτός από το βινιλυακό «σαγρέ» φινίρισμά της (αφήνει εύκολα
σημάδια) διαθέτει εσωτερικά εκτεταμένα δεσίματα για να έχει στιβαρότητα. Ειδική προσοχή έχει δοθεί στις οπές φόρτισης οι οποίες βρίσκονται στην πλάτη του ηχείου, είναι τρεις και
διαθέτουν το ίδιο χείλος εσωτερικά με εκείνο
που είναι ορατό στην εξωτερική πλευρά τους.
Η ευαισθησία του ηχείου είναι μια από τις χαμηλότερες της δοκιμής, 87 dB/W/m πράγμα
που σημαίνει ότι θα εκτιμήσει δεόντως ενισχυτές με απόθεμα ισχύος. Το Debut μας έκανε
να θέλουμε να αυξήσουμε την ένταση χωρίς
να μας ενοχλήσει ούτε στιγμή αλλάζοντας την
τονικότητά του. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων μας θύμισε το κλασικό BBC monitor με
τον τρόπο που έπαιζε. Το κούρδισμά του είναι
με μια λέξη «λαμπάτο» γεγονός που εξηγεί και
την μεγάλη αποδοχή του από κοινό και κριτικούς, όντας ένα ηχείο που ακούγονται τόσο οι
ποιοτικές μονάδες του όσο και η καμπίνα του.
Πολύ καλή ήταν επίσης και η παρουσία των
ολογραμμάτων στο κέντρο της στερεοφωνικής εικόνας, ενώ οι χροιές αποδίδονται με βελούδινη υφή και όταν το πρόγραμμα έχει γυναικείες φωνές, τότε είναι ικανό να μαγέψει τον
ακροατή. Όλα αυτά δεν έρχονται χωρίς αντίτιμο όμως καθώς το τελείωμα της νότας του
πιάνου φιμώνει την αίσθηση ότι χτυπάει σφυρί τη χορδή, ενώ τείνει να «πλαστικοποιήσει»
και τις μεταλλικές χορδές της κιθάρας. Είναι
αρκετά μαλακό χαμηλά χωρίς να σημαίνει ότι
δεν έχει καλό έλεγχο αλλά (και λόγω χαμηλής ευαισθησίας) θα «ξυπνήσει» πιο εύκολα
εάν το μουσικό περιεχόμενο έχει αρκετό χαμηλό. Κέρδος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είχε
ιδιαίτερες απαιτήσεις στην τοποθέτηση αποφεύγοντας το μπουμάρισμα. Το ηχείο της Elac
όπως και εκείνο της Mission, είναι τα μεγάλα
ηχεία της δοκιμής που παραδίδουν εύκολο

üΣχεδίαση Andrew Jones
üΚώνοι Kevlar
üCustom κυματοδηγός
άκουσμα αλλά που το καθένα έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Δεν θα φτάσει όμως το
Monitor Audio που διαθέτει μαζί με το ηχόχρωμα και την λεπτομέρεια που του λείπει.

Elac Debut F6
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
EIΔΟΣ: Ηχείο δαπέδου με καμπίνα bass reflex
ΔΡΟΜΟΙ/ΜΕΓΑΦΩΝΑ: 3ων δρόμων
1x165χλστ. midrange Kevlar 2x165χλστ.
woofer Kevlar, 1x25,4 χλστ. tweeter υφασμάτινου θόλου
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 87dB/6Ω
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 39Hz-20KHz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 150W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 160x1092x234 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 14,2 κιλά

ΥΠΕΡ

• «ΛΑΜΠΆΤΟΣ» ΉΧΟΣ
• ΠΟΙΟΤΙΚΈΣ ΜΟΝΆΔΕΣ
• ΕΎΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ
• ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΉ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΛΌΓΩ ΎΨΟΥΣ
ΚΑΤΑ

• ΧΑΜΗΛΉ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ
• ΕΥΠΑΘΈΣ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ
• ΑΝΆΛΥΣΗ
AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: RIGAS ENGINEERING
ΕΠΑΦΗ: 210.5153.335

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 4,10
ΤΙΜΗ: €990
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Focal Chorus 716

Μικρομεγάλο
Η

σειρά Chorus της Focal έχει γράψει τη
δική της ιστορία στη μεσαία κατηγορία
τιμής των ποιοτικών ηχείων. Βρίσκεται
ήδη στην τέταρτη της γενιά, και εδώ και πολλά
χρόνια περιλαμβάνει ηχεία που συνδυάζουν
προσιτές τιμές με άριστη ποιότητα κατασκευής και καλή ηχητική απόδοση. Το μυστικό της
συνταγής των Chorus δεν είναι άλλο από την
υιοθέτηση της τεχνογνωσίας των ακριβότερων
ηχείων της εταιρείας στα μοντέλα της σειράς.
To Chorus 716 είναι το δεύτερο μοντέλο της
σειράς, μετά το 726 και αποτελεί σχεδίαση 2,5
δρόμων με τρεις μονάδες. Έτσι τα δύο γούφερ
λειτουργούν παράλληλα στις χαμηλές, μόνον
όμως το ένα εκ των δύο αναπαράγει τις μεσαίες συχνότητες, έως το σημείο που αναλαμβάνει το τουίτερ. Το τουίτερ φοράει ανεστραμμένο
μεταλλικό θόλο από κράμα μαγνησίου/αλουμινίου και είναι τοποθετημένο σε δική του μεταλλική μπάφλα, ενώ οι κώνοι των γούφερ είναι από polyglass. To μίντ έχει την ίδια διάμετρο
με το γούφερ, δηλαδή 6,5 ίντσες, χρησιμοποιεί
όμως διαφορετικής σχεδίασης dustcap, για την
πιο ομαλή και αχρωμάτιστη αναπαραγωγή των
μεσαίων συχνοτήτων. Η καμπίνα του ηχείου είναι από MDF πάχους 25mm, ενώ δεν υπάρχουν
παράλληλες πλευρές, χαρακτηριστικό που ελαχιστοποιεί του χρωματισμούς και τα στάσιμα κύματα. Η ποιότητα κατασκευής του ηχείου είναι
ιδιαίτερα καλή και το φινίρισμα του πολύ όμορφο, ενώ η υψηλή ευαισθησία των 91,5dB/W/m
σημαίνει ότι θα οδηγηθεί ιδιαίτερα εύκολα ακόμα και από ενισχυτές περιορισμένης ισχύος. Στις
ακροάσεις μας το Chorus 716 επέδειξε τον γνώριμο ήχο της σειράς Chorus με κρυστάλλινα καθαρές, λαμπερές μεσαίες και υψηλές και υπερελεγχόμενο χαμηλό που απαιτεί κοντινή τοποθέτηση στον ήχο για να αναδειχθεί σωστά. Τα
πρίμα του Chorus είναι υπέρ του δέοντος τονισμένα, με σωστές όμως χροιές και ηχοχρώματα,
δηλαδή δεν «ξύνουν» και δεν ενοχλούν. Ουσιαστικά το θέμα του 716 στις υψηλές συχνότητες είναι ποσοτικό και όχι ποιοτικό, δηλαδή
τα πρίμα είναι «πολλά» αλλά «σωστά», οπότε με μια απλή ρύθμιση στάθμης του treble θα
επανέρθουν στη σωστή τους «ποσότητα» και
στη σωστή ισορροπία με το υπόλοιπο φάσμα.
Η στερεοφωνική εικόνα του Focal είναι αρκετά καλή, με λεπτομέρεια στην τοποθέτηση των
οργάνων, αν και το βάθος είναι ελαφρά περιορισμένο συγκριτικά με τα καλύτερα ηχεία της
δοκιμής μας. Στις χαμηλές και μεσοχαμηλές συχνότητες το 716 έχει καλό έλεγχο και ταχύτητα,
λεπτομέρεια και αρκετά καλό όγκο, χωρίς όμως
να εντυπωσιάζει, καθώς το σώμα είναι ελαφρά
μειωμένο. Με κοντινή τοποθέτηση στον τοίχο
που προσθέτει σώμα και όγκο στις χαμηλές και
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üTweeter ανεστραμμένου
θόλου üΚώνοι Polyglass
üΜη παράλληλες πλευρές
ένα κλικ πείραγμα στο ρυθμιστικό τονικότητας
των πρίμων το Chorus 716 καταλήγει να είναι
ένα πολύ ισορροπημένο, μουσικό και εύπεπτο
ηχείο που επιπλέον οδηγείται πολύ εύκολα. Πετυχαίνει δε να έχει «μαζεμένες» διαστάσεις χωρίς να του λείπει το χαμηλό ενώ δεν θέλει μεγάλη απόσταση από τον πίσω τοίχο.

Focal Chorus 716
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
EIΔΟΣ: Ηχείο δαπέδου με καμπίνα bass reflex
ΔΡΟΜΟΙ/ΜΕΓΑΦΩΝΑ: 2,5 δρόμων 2x165χλστ.
woofer polyglass, 1x25,4 χλστ tweeter αλουμινίου/μαγνησίου
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 91,5dB/8Ω
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 50Hz-28KHz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 200W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 221χ949χ310 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 20,5 κιλά

ΥΠΕΡ

• ΜΙΚΡΉ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΟΊΧΟ
• ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ
• ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΖΕΜΈΝΕΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ

• ΑΡΚΕΤΆ ΦΩΤΕΙΝΆ ΠΡΊΜΑ
• ΌΓΚΟΣ ΧΑΜΗΛΟΎ
AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ATHENS PRO AUDIO
ΕΠΑΦΗ: 210.3301.031

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 3,90
ΤΙΜΗ: €1.129

Mission MX5

üΣτρογγυλές σίτες üBass reflex
για το mid üΑνεστραμμένη

Flat-out!

διάταξη mid-tweeter

Η

Mission επί 40 χρόνια έδωσε σάρκα και
οστά στα audiophile όνειρα του κάθε
μουσικόφιλου, κατασκευάζοντας υπέροχες πηγές, ενισχυτικά και ηχεία, που συνδύαζαν προσιτές τιμές με εξαιρετικά υψηλή απόδοση. Στη χώρα μας τη στερηθήκαμε για αρκετά χρόνια, πλέον όμως τα προιόντα της πάτησαν ξανά επί Ελληνικού εδάφους. Δεν υπήρχε
λοιπόν καμία περίπτωση να μην έχουμε ηχείο
Mission στη δοκιμή μας και συγκεκριμένα το
εντυπωσιακό δαπέδου MX5. Το MX5 είναι το
δεύτερο κατά σειρά μοντέλο της σειράς MX, και
είναι ένας εντυπωσιακός πύργος, όντας το πιο
μεγάλο, ογκώδες και βαρύ ηχείο της δοκιμής
μας, μαζί με το Polk Audio. Παρά τις αυξημένες
του διαστάσεις είναι αρκετά κομψό με ημικυκλική μπροστινή μπάφλα, βάση που αποτελεί ενιαίο τμήμα του ηχείου και ξεχωριστή προστατευτική σίτα για την κάθε μονάδα. Είναι σχεδίαση
τριών δρόμων με δύο γούφερ 6,5 ιντσών, μίντ
6,5 ιντσών και τουίτερ μαλακού θόλου 1 ίντσας,
ενώ οι συχνότητες κροσόβερ έχουν τοποθετηθεί σκοπίμως αρκετά χαμηλά (200Hz, 2kHz) για
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό δέσιμο μεταξύ των μονάδων. Τα γούφερ και το μίντ φορτίζονται με ξεχωριστούς θαλάμους, ενώ υπάρχουν και foam plugs που μεταβάλλουν τη συμπεριφορά των bass reflex ανάλογα με την τοποθέτηση του ηχείου και τα συνοδά ηλεκτρονικά. Ο ήχος του MX5 μας άφησε ιδιαίτερα ικανοποιημένους, καθώς το ηχείο διαθέτει μεγάλο,
πλήρη και ισορροπημένο ήχο, που ακολουθεί κατά γράμμα τις επιταγές της Αγγλικής σχολής ηχείων. Σε όλο το ακουστικό φάσμα που
καλύπτει το ηχείο δεν υπάρχει κάποια συχνοτική έξαρση, τονισμός ή χρωματισμός, απουσιάζει παντελώς ο επιτηδευμένος audiophile ήχος
που καταστρέφει την τονική ισορροπία πολλών
ηχείων της κατηγορίας. Τα MX5 έπαιξαν πιο καθαρά και αέρινα με ελεύθερα τα bass reflex των
γούφερ και του μίντ. Ο ήχος τους είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, με εκτεταμένη απόκριση στις
χαμηλές, ενώ οι κάτω οκτάβες διαθέτουν πολύ καλό έλεγχο, ατάκα και απόσβεση. Οι υψηλές συχνότητες είναι πεντακάθαρες, αέρινες και
ιδιαίτερα διάφανες, δεν έχουν όμως το σώμα
και τον όγκο των καλύτερων τουίτερ της δοκιμής μας, όπως εκείνα της Monitor Audio και της
Acoustic Energy. Η ηχητική σκηνή είναι αρκετά
αμφιθεατρική με ακριβή τοποθέτηση των οργάνων και των φωνών, ενώ τα συριστικά στις φωνές αποδίδονται σωστά και στρογγυλεμένα, χωρίς σκληράδα και χωρίς να ενοχλούν. Επίσης
τα ηχεία μπορούν να παίξουν ιδιαίτερα δυνατά ακόμα και σε έργα πλήρους φάσματος, χωρίς εμφανή σημάδια κόπωσης ή ακουστές παραμορφώσεις. Μοναδική μας αντίρρηση με τα

MX5 είναι η σχετικά χαμηλή ποιότητα των μονάδων η οποία αποκαλύπτεται κυρίως στις χροιές
στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες, απέχοντας
σε υφή σε σχέση με τα ηχεία της δοκιμής που
έχουν περισσότερο «προχωρημένα» τουίτερ.
Ωστόσο το ΜΧ5 παραμένει ένα καθαρόαιμο καλό ηχείο της Αγγλικής σχολής, συνδυάζοντας
φροντισμένη κατασκευή και ήχο που θα αγαπήσουν όσοι θέλουν ένα χορταστικό μεν αλλά
flat ηχείο δε.

Mission MX5
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
EIΔΟΣ: Ηχείο δαπέδου με καμπίνα bass reflex
ΔΡΟΜΟΙ/ΜΕΓΑΦΩΝΑ: 3ων δρόμων
2x165χλστ. woofer από χαρτί, 1x25,4 χλστ.
tweeter συνθετικού θόλου
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 90dB/8Ω
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 40Hz-28KHz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 200W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 250χ995χ390 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 28,3 κιλά

ΥΠΕΡ

• ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΟ ΧΩΡΊΣ ΕΞΆΡΣΕΙΣ
• ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟ ΦΆΣΜΑ
• ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΕΊ ΣΕ ΜΕΓΆΛΕΣ ΣΤΆΘΜΕΣ
• «ΕΓΓΛΈΖΙΚΟ» ΚΟΎΡΔΙΣΜΑ
ΚΑΤΑ

• ΥΦΉ ΜΕΣΟΫΨΗΛΏΝ
• ΜΕΓΆΛΟ ΣΕ ΌΓΚΟ
AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ULTIMATE AUDIO
ΕΠΑΦΗ: 210.9949.050

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 4,10
ΤΙΜΗ: €960
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Monitor Audio Bronze 6

Δισκάδικο
Τ

ο Bronze 6 της Monitor Audio συγκεντρώνει μια εντυπωσιακή γκάμα τεχνολογιών
που συνήθως συναντούμε σε υλοποιήσεις
της υψηλότερης κατηγορίας τιμής. Το μυστικό
εδώ είναι βέβαια ότι το R&D για τη σχεδίαση και
κατασκευή των μεταλλικών γούφερ και τουίτερ
«χρεώθηκε» στις ακριβότερες σειρές της εταιρείας, με τη σειρά Bronze να επωφελείται όμως
από αυτές τις τεχνολογικά εξελιγμένες μονάδες.
Επιπλέον η ξυλοκατασκευή και το φινίρισμα του
ηχείου είναι αψεγάδιαστα και το Bronze 6 είναι
χωρίς αμφιβολία το όμορφο και καλοφτιαγμένο. Οι φημισμένες μεταλλικές μονάδες C-CAM
της Monitor Audio με την κεραμική επίστρωση
καλύπτουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια,
στο ρόλο του γούφερ και του μιντ με ίδια διάμετρο. Φαινομενικά οι τρεις κώνοι μοιάζουν απόλυτα όμοιοι, ωστόσο το μίντ έχει περιορισμένη διαδρομή συγκριτικά με τα γούφερ και λειτουργεί στο δικό του ξεχωριστό, σφραγισμένο
θάλαμο. Και οι τρεις κώνοι είναι στερεωμένοι
στην καμπίνα με μεταλλικές δοκούς που βιδώνονται στο πίσω της τμήμα, και όχι με τις συμβατικές βίδες στην μπροστινή μπάφλα, ενώ τα
γούφερ φορτίζονται με διπλές οπές bass reflex,
μία στην μπροστινή και μία στην πίσω μπάφλα.
Το φάσμα συμπληρώνεται από ένα μεταλλικό
τουίτερ 25mm επίσης με θόλο τεχνολογίας CCAM, ενώ παρά τις τέσσερις μονάδες, το κροσοβερ του ηχείου έχει απλοποιηθεί και είναι
2,5 δρόμων. Η καμπίνα είναι κατασκευασμένη
από MDF πάχους 18mm με πολλαπλά εσωτερικά δεσίματα, ενώ στο κύκλωμα διαχωρισμού
συχνοτήτων χρησιμοποιούνται υλικά άριστης
ποιότητας, όπως αντιστάσεις ακριβείας και πυκνωτές πολυπροπυλενίου. Στις ακροάσεις το
Bronze 6 συμπεριφέρθηκε πολύ καλά, κερδίζοντας επάξια μια από τις υψηλότερες θέσεις της
κατάταξής μας. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι οι εκπληκτικές υψηλές συχνότητες,
που είναι πεντακάθαρες, με πλούσιο σώμα, ρεαλιστικό ηχόχρωμα και σπάνια διαφάνεια. Είναι
τα καλύτερα πρίμα της δοκιμής μας, με μοναδική εξαίρεση το Acoustic Energy 103 που επιτυγχάνει να πάρει από τον υφασμάτινο του θόλο,
ακόμα μια σταγόνα ποιότητας. Το δέσιμο των
τεσσάρων μονάδων του Bronze 6 είναι ιδιαίτερα
επιτυχημένο, χωρίς συχνοτικές ασυνέχειες, ενώ
οι κρίσιμες μεσαίες συχνότητες διαθέτουν διαφάνεια, ζεστασιά, πλούτο και ρεαλιστικές χροιές. Η ηχητική σκηνή έχει αρκετά καλό βάθος και
ακριβή τοποθέτηση των οργάνων, χωρίς όμως
να επιτυγχάνει την ίδια αμφιθεατρική αίσθηση
με το Acoustic Energy. Οι χαμηλές του Bronze 6
έχουν πλούσιο όγκο και έκταση, είναι εντυπωσιακές, χωρίς να τους λείπει έλεγχος και ατάκα.
Πάντως στην τελευταία οκτάβα του φάσματος το
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üC-CAM tweeter και κώνοι
üΔιαμήκης στήριξη μονάδων
üBass Reflex εμπρός & πίσω
ηχείο δεν καταφέρνει να διατηρήσει τον ίδιο καλό έλεγχο, ενώ σε απαιτητικά συμφωνικά έργα
το «τσακώσαμε» να θολώνει στις μεσοχαμηλές,
ειδικά σε υψηλές στάθμες ακρόασης. Σε γενικές
γραμμές το Bronze 6 είναι ένα εξαιρετικό ηχείο
στην κατηγορία τιμής του, συνδυάζοντας άριστη ποιότητα κατασκευής, όμορφο φινίρισμα
και εξαιρετική ηχητική απόδοση.

Monitor Audio Bronze 6
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
EIΔΟΣ: Ηχείο δαπέδου με καμπίνα bass reflex
ΔΡΟΜΟΙ/ΜΕΓΑΦΩΝΑ: 2,5 δρόμων 2x165χλστ.
woofer αλουμινίου/μαγνησίου κεραμική επίστρωση, 1x25,4 χλστ. tweeter θόλου αλουμινίου/μαγνησίου
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 90dB/8Ω
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 34Hz-30KHz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 150W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 235χ1033χ350 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 16,6 κιλά

ΥΠΕΡ

• ΑΈΡΙΝΕΣ ΥΨΗΛΈΣ ΚΑΙ ΑΝΆΓΛΥΦΕΣ ΜΕΣΑΊΕΣ
ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΚΑΙ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

• ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΠΕΤΥΧΗΜΈΝΟ ΣΥΧΝΟΤΙΚΌ ΔΈΣΙΜΟ ΉΧΟΥ

ΚΑΤΑ

• ΜΕΣΟΧΑΜΗΛΈΣ (ΣΕ ΥΨΗΛΈΣ ΣΤΆΘΜΕΣ)
• ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΑΚΊΔΩΝ ΛΌΓΩ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΚΑΙ PLINTH

AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: AV ART
ΕΠΑΦΗ: 211.0174.708

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 4,20
ΤΙΜΗ: €1.049

Polk Audio RTiA7

Loudness Wars
Τ

ο RΤiA7 της Polk είναι το μεγαλύτερο
ηχείο της δοκιμής μας και το πιο εντυπωσιακό, όπως επίσης και το πιο περίπλοκα
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο. Είναι σχεδίαση τριών δρόμων, με ξεχωριστή φόρτιση
bass reflex για τα γούφερ και το μίντ. Η φόρτιση του μίντ ονομάζεται ARC, ενώ εκτός από
τη συμβατική οπή bass reflex των γούφερ στην
μπροστινή μπάφλα, το ηχείο διαθέτει και το ειδικό Power Port plus bass venting στην πίσω
μπάφλα. Αυτό βοηθά εκτός από τη φόρτιση του
ηχείου στο κάτω όριο του φάσματος και στην
διασπορά του χαμηλού. Το Polk υιοθετεί τα μεγαλύτερα γούφερ από όλα τα ηχεία της δοκιμής
μας, 7 ιντσών, μίντ 6,5 ιντσών και τουίτερ μαλακού θόλου 25mm. Και οι τρεις μονάδες υιοθετούν την τεχνολογία Dynamic Balance η οποία
χρησιμοποιεί κώνους από σάντουιτς διαφορετικών υλικών, ακυρώνοντας έτσι το ένα υλικό
τις εγγενείς παραμορφώσεις του άλλου. Η καμπίνα του ηχείου είναι κατασκευασμένη από
έξι διαδοχικές στρώσεις ξύλου, εξαλείφοντας
τους χρωματισμούς, ενώ οι ημικυκλικικές πλαινές πλευρές ελαχιστοποιούν τα στάσιμα κύματα
στο εσωτερικό της καμπίνας. Η ποιότητα κατασκευής και το φινίρισμα του Polk είναι υπεράνω κριτικής, ενώ δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι η σχεδίαση της καμπίνας, των μονάδων
και του κροσόβερ περιέχουν μπόλικη τεχνολογία, έρευνα και ψάξιμο. Πως ακούγεται λοιπόν
ο εντυπωσιακός πύργος της Polk; Ο ήχος του
RΤiA7 είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, ογκώδης
και «μεγάλος», ενώ το ηχείο έχει τη δυνατότητα να παίξει σε ιδιαίτερα υψηλές στάθμες χωρίς
κόπωση, παραμορφώσεις ή τριγμούς. Ο ήχος
του δίνει την εντύπωση ότι έχουμε ενεργοποιήσει στον ενισχυτή μας το ρυθμιστικό loudness,
καθώς οι χαμηλές αλλά και οι υψηλές συχνότητες είναι ύπερ-τονισμένες και προβολικές. Αυτό επιτυγχάνεται βέβαια σε βάρος των κρίσιμων
μεσαίων συχνοτήτων, οι οποίες είναι αρκετά
υποτονικές, ένρινες και λεπτές, με γρέζι στις φωνές και αισθητή έλλειψη σώματος και ζεστασιάς.
Οι τονισμένες υψηλές εντείνουν τα συριστικά τα
οποία αρκετές φορές ενοχλούν, ενώ οι απολήξεις των μουσικών φθόγγων είναι επίσης αιχμηρές και σε υψηλές στάθμες ακρόασης κουράζουν μετά από λίγη ώρα. Σε μεγάλα συμφωνικά
έργα το Polk δικαιολογεί τον όγκο και το μέγεθος του, καθώς δίνει βάρος και φυσική υπόσταση στις χαμηλές και μεσοχαμηλές, με τις μεσαίες
όμως και πάλι να μην ακολουθούν την εντυπωσιακή προβολή και περιγραφή που το ηχείο επιδεικνύει στις κάτω οκτάβες. Είναι προφανές ότι η
συγκεκριμένη τονική ισορροπία είναι αυτή που
οι μηχανικοί της Polk επέλεξαν να έχει το ηχείο
και όχι αποτέλεσμα της αποτυχίας τους να αξι-

üDynamic Balance
üPowerPort Plus
üAcousticResonanceControl
οποιήσουν τις τεχνολογίες που έχουν στα χέρια
τους. Έτσι το RTiA7 είναι ένα υπέροχο ηχείο που
θα παραδώσει με εμφατικό τρόπο ποπ και ροκ
μουσική σε εκκωφαντικές στάθμες, όχι όμως το
κατάλληλο ηχείο για να απολαύσετε τις γλυκές
χροιές και τη βελούδινη υφή της αγαπημένης
σας κλασικής και προκλασικής μουσικής.

Polk Audio RTiA7
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
EIΔΟΣ: Ηχείο δαπέδου με καμπίνα bass reflex
ΔΡΟΜΟΙ/ΜΕΓΑΦΩΝΑ: 3ων δρόμων 2x178χλστ.
woofer συνθετικού κώνου, 1x165χλστ midrange
συνθετικός κώνος 1x25,4 χλστ. tweeter υφασμάτινου θόλου
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 89dB/8Ω
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 35Hz-26KHz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 300W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 235χ1033χ350 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 25 κιλά

ΥΠΕΡ

• ΠΛΟΥΣΙΟΠΆΡΟΧΟ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
• ΣΤΙΒΑΡΉ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ
• ΠΕΤΥΧΑΊΝΕΙ ΕΎΚΟΛΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΈΣ ΣΤΆΘΜΕΣ
ΚΑΤΑ

• ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΤΟΝΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΧΕΥΜΈΝΗ ΣΕ ΝΕΑΝΙΚΌ ΚΟΙΝΌ
• ΈΝΡΙΝΟ ΚΑΙ ΑΙΧΜΗΡΌ
• ΘΈΛΕΙ ΧΏΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΎΣΕΙ
AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: DIRECTED
ΕΠΑΦΗ: 2310.477.191

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 3,85
ΤΙΜΗ: €999

IANOYAΡΙΟΣ 2017 // ΉXOΣ PLUS 01 43

GROUP TEST GROUP ΤΕST ΗΧΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Q Acoustics 3050

Ο άλλος μου εαυτός
Τ

ο 3050 της Q Acoustics είναι ένα ηχείο
δαπέδου που ήδη έχει συλλέξει βραβεία στο εξωτερικό αλλά και ουκ ολίγες διθυραμβικές κριτικές. Ξεχωρίζει αμέσως
από τις ημικυλινδρικές πλαινές πλευρές που
το κάνουν και πιο όμορφο, αλλά επιπλέον μειώνουν τους χρωματισμούς καμπίνας καθώς
βελτιώνεται η απομόνωση της καμπίνας. Διαφορετικό, όμορφο γνώρισμα του ηχείου είναι το φινίρισμα απομίμησης δέρματος με το
οποίο είναι «τυλιγμένο» από πάνω έως κάτω,
ενώ η μπροστινή μπάφλα είναι φινιρισμένη σε
μαύρη λάκκα. Ιδιαίτερη είναι και η στήριξη του
ηχείου με ένα μεταλλικό πόδι στο πίσω τμήμα
στο οποίο βιδώνονται οι ακίδες στήριξης, ενώ
οι εμπρός βιδώνουν κατ’ ευθείαν στην καμπίνα δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι το ηχείο αιωρείται. Η σχεδίαση του ηχείου είναι συμμετρική (D’ Αppolito) με ένα κεντρικά τοποθετημένο
τουίτερ μαλακού θόλου 25mm ανάμεσα στα
δύο γούφερ 6,5 ιντσών με κώνο από ίνες αραμιδίου και χαρτιού. Το τουίτερ υιοθετεί τη σχεδίαση που η εταιρεία ονομάζει concentric ring
dome, που επιτρέπει την καλύτερη απομόνωση του θόλου από την καμπίνα. Η απλή σχεδίαση του 3050 έχει ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα υψηλή του ευαισθησία, η οποία ανέρχεται
στα 92dB/W/m, όντας έτσι το πιο ευαίσθητο και
πιο ευκολοδήγητο ηχείο της δοκιμής μας. Η Q
Acoustics έχει βάλει τα δυνατά της λοιπόν στη
σχεδίαση και την υλοποίηση του 3050. Σε τι
μεταφράζεται όμως όλη αυτή η προσπάθεια;
Η πρώτη εντύπωση που αποκομίσαμε από το
3050 είναι αυτή του ομοιόμορφου και συμφασικού, με τη μουσική σκηνή να έχει μετακινηθεί πιο κοντά στον ακροατή. Η συμμετρική σχεδίαση D’Appolito προσδίδει στο ηχείο ευρύ
sweet spot, ενώ το ηχητικό είδωλο είναι πλατύ, βαθύ και ψηλό, με κάπως μειωμένη όμως
ακρίβεια τοποθέτησης των οργάνων. Αλλάζοντας τη θέση των ηχείων, και ελαχιστοποιώντας
τη σύγκλιση προς τα έσω (με τοποθέτηση σχεδόν παράλληλη με τον πίσω τοίχο) η σαφήνεια
τοποθέτησης των οργάνων βελτιώθηκε αισθητά. Ως προς τις χροιές των οργάνων, το πιάνο
αποδόθηκε αρκετά καλά, ωστόσο οι φωνές
ακούστηκαν ελαφρά ένρινες. Το ηχείο ανταποκρίνεται με ταχύτητα και σαφήνεια, η οποία είναι η καλύτερη της δοκιμής, μέχρι όμως εκεί
που μπορεί να κατέβει. Στο κάτω άκρο του φάσματος η απόσβεση είναι προβληματική, δηλαδή οι νότες συνοδεύονται από «ουρές» που
αργούν να σβήσουν, δίνοντας την εντύπωση
ενός ηχείου βάσης στο οποίο έχει προστεθεί
καμπίνα για να εκτείνει απλώς την απόκριση
προς τα κάτω. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι
μονάδες του ηχείου είναι υψηλής ποιότητας και
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üD’Appolito üΔερμάτινη
εμφάνιση üTweeter με
ομοκεντρικό δαχτυλίδι

η διάταξή τους δίνει στο 3050 πολύ καλή ομοιογένεια, μέχρι να μπουν όμως στο παιχνίδι οι
χαμηλότερες συχνότητες που αλλάζουν άρδην το χαρακτήρα του. Πρόκειται για περίπτωση ηχείου που είτε το λατρεύεις είτε το μισείς.

Q Acoustics 3050
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
EIΔΟΣ: Ηχείο δαπέδου με καμπίνα bass reflex
ΔΡΟΜΟΙ/ΜΕΓΑΦΩΝΑ: 2 δρόμων 2x165χλστ.
woofer χαρτί/ίνες αραμιδίου, 1x25,4 χλστ.
tweeter υφασμάτινου θόλου
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 92dB/8Ω
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 44Hz-22KHz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 100W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 200χ1000χ298 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 17,8 κιλά

ΥΠΕΡ

• ΕΎΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ
• ΞΕΧΩΡΙΣΤΉ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΝΤΥΜΈΝΟ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΊΝΗ
• ΕΥΡΕΊΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΉ ΕΙΚΌΝΑ

ΚΑΤΑ

• ΧΑΜΗΛΌ ΜΕ «ΟΥΡΈΣ»
• ΔΙΤΤΌΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ
AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΑΦΗ: 210.9601.071

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 3,85
ΤΙΜΗ: €1.160
(μαύρο δέρμα/μαύρο gloss)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Μέχρις ενός βαθμού εκείνο που περιμέναμε να ακούσουμε, συμφωνεί και με την κατάταξη της δοκιμής. Όσο καλά και να είμαστε προετοιμασμένοι όμως υπήρξαν εκπλήξεις. Το Αcoustic Εnergy 103 είναι μια από
αυτές και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι
εξαιρουμένων των φυσικών περιορισμών
του μεγέθους του, έχει ήχο-αποκάλυψη που
βρίσκεται ένα σκαλοπάτι ψηλότερα από τα
υπόλοιπα της δοκιμής. Σκαλοπάτι στο οποίο
φτάνει πολύ κοντά, αλλά τελικώς δεν ανεβαίνει το Monitor Audio Bronze 6 που τερματίζει στη δεύτερη θέση της δοκιμής, με
ένα ηχόχρωμα που δύσκολα του αντιστέκεται κανείς και ένα τουίτερ που ξέρει ακριβώς
πότε να σταματήσει πριν γίνει κουραστικό. Η
πρώτη τετράδα των ηχείων έχει σαφή διαχωρισμό από τα υπόλοιπα και περιλαμβάνει το
Elac Debut F6 με τη χαρισματική σχεδίαση
του Andrew Jones, που του έδωσε ποιότη-

τα μονάδων αλλά και την πιο «ενεργή» καμπίνα της δοκιμής. Ισοψηφεί με το Mission
MX5 στην τρίτη θέση το οποίο επιδίδεται σε
μια άρτια εκτέλεση του πως μπορεί ένα ηχείο
να μην υπολείπεται ουσιαστικά πουθενά και
να ανταπεξέρχεται σε ότι του ζητηθεί χωρίς
δεύτερη κουβέντα, αποτελώντας τη δεύτερη έκπληξη της δοκιμής. Μεταξύ τους είναι
αρκετά διαφορετικά ηχεία και επί της ουσίας
το Elac έχει «λαμπάτο» κούρδισμα προκρίνοντας τα φωνητικά, είναι ζεστό και βελούδινο, ενώ το Mission έχει σαφώς πιο ανοιχτή εικόνα και διακρίνεται για την ουδετερότητά του. Συνδετικός κρίκος με τα προηγούμενα, μια κατηγορία μόνο του και συνολικά
πέμπτο, είναι το B&W 604 S2, με ώριμο ήχο
χωρίς λάθη, όμορφα στρογγυλεμένο αλλά
και με επαρκή ανάλυση πετυχαίνοντας ζηλευτή ισορροπία. Από κει και κάτω τα ηχεία
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που προκύπτουν τόσο από τη σχεδίαση όσο και από το

κοινό που θέλουν να κερδίσουν. Το Focal
Chorus 716 με τις μαζεμένες του διαστάσεις
και τη δυνατότητα να παίζει κοντά στον τοίχο,
με μια μικρή επέμβαση στα ρυθμιστικά ήχου
θα κερδίσει όσους δεν έχουν χώρο και θα
τους ανταμοίψει ακόμα και με μικρής ισχύος
ενισχυτή. Το Q Acoustics 3050 απευθύνεται
σε όσους λατρεύουν να ακούνε τη μουσική
τους με καλή διασπορά, διαθέτει αισθητική
που δεν θυμίζει «μπαούλο», αφήνει όμως
χωρίς έλεγχο το χαμηλό του. Χαμηλό το
οποίο υπάρχει σε πληθώρα στο Polk Audio
RTiA7 που αν και λειτουργεί προσθετικά στα
άκρα του φάσματος, μετατρέπει σε πλεονέκτημα το χαρακτηριστικό αυτό με τις καταιγιστικές εντάσεις του στοχεύοντας σε νεαρότερες ηλικίες. Θα επιλεχτεί κυρίως από όσους
αναζητούν «περισσότερο ηχείο για τα λεφτά
τους» και εκείνους που θέλουν ένα εντυπωσιακό σε εμφάνιση και τίμιο ηχείο. n
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