Συγκριτική δοκιµή USB DAC

Electrocompaniet PD-1
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Το PD-1 ανήκει στην εισαγωγική σειρά Prelude της νορβηγικής
εταιρίας και ταυτόχρονα αποτελεί τον πρώτη της µετατροπέα
που εξοπλίζεται µε θύρα USB για σύνδεση µε τον υπολογιστή.
Παρά την υψηλή τιµή του, όµως, περιορίζει τα αρχεία που θα
δεχτεί µέσω της θύρας αυτής στα 96KHz κι έτσι για να ακούστε υψηλότερης
ανάλυσης αρχεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τις S/PDIF. Από την άλλη
πλευρά, η επιλογή αυτή εξασφαλίζει ότι το PD-1 θα εγκατασταθεί αυτόµατα
στον υπολογιστή, ακόµη και τον παλιό µε τις 1.1, χωρίς την ανάγκη να
φορτώσουµε τους δικούς του οδηγούς. Το µηχάνηµα καταλαµβάνει µια
πλήρη θέση στο ρακ καθώς είναι ο µόνος µετατροπέας κανονικού µεγέθους
της δοκιµής, παρέχει τηλεχειρισµό για απευθείας οδήγηση τελικού ενισχυτή
και µπορεί να επεκταθεί µε το προαιρετικό ΕMS-1 για να δεχτεί ασύρµατα,
µέσω RF, το σήµα από τον υπολογιστή. Αντίθετα από τον ανταγωνισµό, η
οθόνη του Electro δεν περιλαµβάνει ενδείξεις για τη συχνότητα
δειγµατοληψίας του εισερχόµενου σήµατος, παρέχει όµως λειτουργίες
αφής και η στάθµη της εξόδου απεικονίζεται µε µια σειρά από led . Οι
Νορβηγοί σχεδίασαν το PD-1 όπως και το αντίστοιχο player, το PC-1,
χρησιµοποιώντας δηλαδή την τεχνική του upsampling στα 192KHz µέσω
του sample rate converter SRC4392. Υπάρχει πληθώρα ψηφιακών εισόδων
και ζυγισµένες αναλογικές έξοδοι, έτσι το PD-1 δεν θα δυσκολευτεί να
καλύψει µια εκτεταµένη εγκατάσταση.
Μετρησεις Εργαστηριου

Αρµονική παραµόρφωση και θόρυβος σε
συνάρτηση µε την στάθµη. Σήµα: 997Hz

Αρµονική παραµόρφωση και θόρυβος σε
συνάρτηση µε την συχνότητα. Στάθµες:
-1dBFS (κόκκινη καµπύλη) και -20dBFS
(πράσινη καµπύλη)

46

High Fidelity

Ο µετατροπέας της Electro επέδειξε αρκετά
καλή συµπεριφορά σε θέµατα θορύβου, µε
την µέγιστη τιµή να βρίσκεται στα -120dBFS
στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων και το
µεγαλύτερο µέρος του φάσµατος να κυµαίνεται γύρω από τα -130dBFS. Το τροφοδοτικό
κάνει εµφανή την παρουσία του µε δύο κορυφώσεις στα 50 και τα 100Hz οι οποίες, ωστόσο βρίσκονται χαµηλά σε στάθµη (γύρω στα
-140dBFS). Η παραµόρφωση µεταβάλλεται
οµαλά σε συνάρτηση µε την στάθµη και οι
επιδόσεις είναι και από καλές της δοκιµής: Το
σύνολο αρµονικής παραµόρφωσης και θορύβου φτάνει το 3% για στάθµη λίγο χαµηλότερη
από τα -75dBFS και το 5% στα -80dBFS. Οι
χαµηλότερη τιµή παραµόρφωσης εµφανίζεται
στην περιοχή µεταξύ -10dBFS και -5dBFS
(0.0017%) ενώ από τη στάθµη αυτή και πάνω
υπάρχει µια τάση αύξησης. Στα 0dBFS η παραµόρφωση φτάνει το 0.004%. Ο PD-1 επέδειξε, τέλος, σταθερή συµπεριφορά στην
µέτρηση της παραµόρφωσης σε συνάρτηση
µε την συχνότητα. Για σήµατα χαµηλής στάθµης (-20dBFS) η σχετική καµπύλη παρέµεινε
στο 0.004%, ενώ για σήµατα υψηλής στάθµης
υπήρξε µια µεγαλύτερη διακύµανση µεταξύ
0.004% (στις χαµηλές συχνότητες) και 0.003%
(στις µεσαίες), µε την µέγιστη τιµή να φτάνει
το 0.007% στις πολύ υψηλές συχνότητες.

Ακροaσεις
Το PD-1 διακρίνεται για την έξοχη δυναµική περιοχή, την καθαρότητα, την
ολογραφική σκηνή και τα γεµάτα σώµατα που επιτρέπει στο στάνταρντ υλικό,
πιάνοντας από τη USB ένα επίπεδο απόδοσης που ισοφαρίζει τα κατορθώµατα
του αντίστοιχου CDplayer. Παράλληλα, διαθέτει άριστη ησυχία και απουσία
τεχνουργηµάτων από τα πρίµα, τα οποία είναι ιδιαίτερα εκτεταµένα αλλά και
απαλά, ενώ τα µπάσα είναι γεµάτα και ισχυρά, ίσως όχι τόσο εκτεταµένα σε
βάθος, αλλά έντονα ρυθµικά. Οι µεσαίες παρουσιάζονται µε άριστη ακρίβεια,
σωστές χροιές και τάχιστες µεταβατικές, κατέχουν δε µια πολύ ευχάριστη
αναλογική υφή. ∆ίχως άλλο, το upsampling εφαρµόζεται εδώ µε υψηλό
γούστο και χωρίς να προκρίνει τη χειρουργική αναπαραγωγή ή την έµφαση
στα άκρα του φάσµατος, προσθέτει όµως σε λεπτοµέρεια και ακρίβεια της
ηχητικής σκηνής όσο χρειάζεται για να παραµείνει µουσικό το αποτέλεσµα.
Το «πρόβληµα» µε το Electrocompaniet είναι πως παίζει…υπερβολικά καλά
το 16/44,1 ενώ, από την άλλη, δεν αναδεικνύει το hi-rez υλικό τόσο πετυχηµένα
όσο τα M2Tech ή το Goldenote, καθώς οι ακροάσεις τέτοιων αρχείων από
τις S/PDIF έδειξαν ότι ναι µεν τονώνεται η πυκνότητα της πληροφορίας, όµως
τα πρίµα του προκύπτουν λίγο πιο στρογγυλά και «ασφαλή» παρά αποκαλυπτικά.
Βέβαια, όλα ακούγονται σαν hi-rez µέσα από το PD-1 κι αυτή είναι η ουσία
του, σε συνδυασµό µε την εργονοµική του φύση και την πλήρη, σχεδόν,
απουσία pop/clicks.
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To PD-1 µεταφέρει στον υπολογιστή µας την τεράστια εµπειρία που διαθέτει η
Electrocompaniet στην ψηφιακή αναπαραγωγή, καθώς πετυχαίνει µέσω της
USB να φθάσει σε κορυφαία επίπεδα το υλικό της στάνταρντ ανάλυσης. ∆εν θα
πει φυσικά «όχι» και στα «βαριά» αρχεία, τα οποία δέχεται µόνο µέσω των
άλλων εισόδων, ωστόσο εντός του PD-1 οι διαφορές της native υψηλής ανάλυσης από το απλό αλλά upsampled σήµα είναι σχετικά µικρές και ίσως δεν
αξίζουν τον κόπο. Με άλλα λόγια, µπορεί το DAC αυτό να επισκιάζεται στα σηµεία
από τον ανταγωνισµό µε hi-rez υλικό, δεν παύει όµως να αποτελεί µια πρωτοκλασάτη λύση για µια τεράστια ποικιλία αρχείων.

Αντιπρόσωπος: Βιντεορυθµός, τηλ. 210-9597560

