HIGH END TEST ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Audionet DNA-1

Σιδερένια γροθιά

üUSB DAC & Network player
ü Φωτοδίοδοι ζεύξης
ü Μπόρνες Furutech

KEIMENO:
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ

ΈΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΌΣ ΕΝΙΣΧΥΤΉΣ ΦΤΙΑΓΜΈΝΟΣ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ.

Δ

ημιούργημα μιας μικρής ομάδας επιστημόνων που ξεκίνησε από το Μπόχουμ,
η Audionet πιστεύει ότι η βελτιστοποίηση των ηχητικών συσκευών οφείλεται να γίνεται
όχι μόνο με την εφαρμογή του θεωρητικώς σωστού, αλλά του εργαστηριακώς ορθού. Το επίπεδο της κατασκευής του DNA-1 είναι άμεμπτο,
η υλοποίηση κορυφαία και ο νους προς τους
απαιτητικούς μουσικόφιλους. Τα «γονίδια» της
φιλοσοφίας της Audionet εισβάλουν στο σήμερα που απαιτεί από τις συσκευές να κάνουν
περισσότερα πράγματα απ’ ό,τι στο παρελθόν.
Το αυστηρής εμφάνισης παρουσιαστικό του
DNA-1 προδίδει αμέσως ότι δεν έχει χαθεί πολύτιμη σκέψη σε περιττούς εξωραϊσμούς. Μόνο τα απολύτως απαραίτητα υπάρχουν στην
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αλουμινένια πρόσοψη, ήτοι τρία πλήκτρα επιλογών και πλοήγησης στο μενού, ο διακόπτης
ενεργοποίησης και η μικρή οθόνη. Στα απολύτως απαραίτητα δεν περιλαμβάνεται δηλαδή η
έξοδος ακουστικών που έχει μετακομίσει στο
πίσω μέρος, για να είναι μικρότερη η διαδρομή σήματος από την υποδοχή ακουστικών έως
την πλακέτα, αν και αυτό σημαίνει ότι είναι ταυτόχρονα και εργονομικό φάουλ. Καθόλου φάουλ όμως δεν είναι οι επιροδιωμένες μπόρνες
της Furutech, ούτε τα άριστης ποιότητας RCA
που και αυτά βρίσκονται σε αντικριστές θέσεις
για το δεξί και αριστερό κανάλι, πάλι για κυκλωματικούς λόγους (πιο κοντά στην έξοδο του κάθε καναλιού). Είναι τέτοια η προσοχή που έχει
δοθεί στο πως «ταξιδεύει» το ρεύμα εσωτερικά, που όταν ενεργοποιήσουμε τον DNA-1 μας
υποδέχεται με μήνυμα για το αν η φάση της πρίζας είναι σωστή. Ωραία όλα αυτά, όπως και οι
δώδεκα βίδες που συγκρατούν το χοντρό καπάκι αλλά η ουσία βρίσκεται εντός. Πέρα από την
παντελή έλλειψη «αδέσποτων καλωδίων» που
θα λειτουργούσαν σαν συλλέκτες ηλεκτρομαγνητικών σκουπιδιών (υπάρχουν μόνο δύο και
αυτά με θωράκιση) δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
πρόκειται για μηχάνημα που έχει «αντρική» τροφοδοσία. Ο 700VA τοροειδής μετασχηματιστής
είναι υπεραρκετός για να γεμίζει το… τανκ των
πυκνωτών που φτάνουν τη συνολική χωρητικότητα των 96.000μF, ενώ υπάρχει και αντικραδα-

σμική υποδομή με αποσβεστικό υλικό ανάμεσά
τους και στο επάνω τους μέρος. Άλλο ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι χρησιμοποιούνται φωτοδίοδοι (LED) αντί των συμβατικών στις
πλήρως διαχωρισμένες διαδρομές του σήματος για σύζευξη γιατί παρουσιάζουν καλύτερη
συμπεριφορά στο θόρυβο. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά εντυπωσιακό σε σκοτεινό χώρο καθώς τα LED εκπέμπουν κόκκινο φως κάνοντας
τον ενισχυτή να μοιάζει… «ζωντανός» όταν είναι σε λειτουργία. Στα αναλογικά κυκλώματα
της έκδοσης στο μοντέλο της δοκιμής υπάρχει
το προαιρετικό phono stage για κεφαλές κινητού μαγνήτη και κινητού πηνίου, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης του κέρδους
από τα 40 έως και τα 70dB σε βήματα των 10
dB, κάτι που δεν είναι αυτονόητο πάντα σε ενσωματωμένα phono. Το ψηφιακό κομμάτι είναι
χτισμένο γύρω από το PCM1794, ένα DAC που
ΣΧΟΛΙΟ
Στον DNA-1 κυριαρχεί η νοοτροπία του
άψογου, του άριστου και του ενισχυτή
που «χτενίζει» το μουσικό περιεχόμενο
για να το παρουσιάσει, πριν ο ίδιος εξαφανιστεί με μαγικό τρόπο από την ακρόαση αφήνοντας το χώρο ελεύθερο στη
μουσική.

παρ’ όλη την ηλικία του ταιριάζει με το επίπεδο
της όλης συσκευής. Είναι ο λόγος που ο DNA1 έχει αφήσει έξω το DSD προτιμώντας να μην
TIPS & TRICKS

TIP 01

Η έξοδος προενίσχυσης είναι
αφιλτράριστη και πάντα ενεργή. Περνάει
μόνο από το Volume.

TIP 02 Οι είσοδοι που θα αντιστοιχούν στο Phono stage και το Bypass ορίζονται από το μενού.

TIP 03

Για να διαβάσει USB stick
ή εξωτερικό σκληρό δίσκο θα πρέπει να
έχετε επιλέξει την είσοδο του δικτύου (ΝΕΤ
input)

κάνει αναγκαστικές μετατροπές θέτοντας το όριο
της υψηλής ανάλυση έως τα 24bit/192KHz σε
PCM. Έχει τη δυνατότητα ασύγχρονης σύνδεσης, λειτουργώντας ως USB-DAC, αλλά και να
διαβάζει εξωτερικούς δίσκους που θα συνδέσουμε στη δεύτερη θύρα USB. Οι ίδιες δειγματοληψίες είναι εφικτές και μέσω δικτύου, όμως
υποχρεωτικά θα χρειαστεί να «τρέχει» κάποιος server UPnP στο ίδιο δίκτυο. Πρόκειται δηλαδή για ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει ενισχυτή, network player, phono stage, ενισχυτή ακουστικών και DAC. Το δωρεάν app για
smartphone είναι τελείως βασικό, μπορεί κάποιος να επιλέξει μόνο είσοδο και να έχει έλεγχο
της έντασης, όντας σε εντελώς αντίθετη… κατεύθυνση από το desktop app που μας δίνει πρόσβαση μέχρι και στις ρυθμίσεις της συσκευής. Η
Audionet αναφέρει ότι υπάρχει και ένας εξαιρε-

τικός παραμετρικός ισοσταθμιστής, τον οποίο
όμως εμείς δεν βρήκαμε. Θεωρούμε όμως λογικό αυτός να εμφανίζεται όταν προβούμε στην
ισοστάθμιση μέσω του CARMA, το σύστημα
ενεργούς ισοστάθμισης της Audionet με μικρόφωνο, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε δεύτερο
χρόνο αφού του αξίζει ξεχωριστή δοκιμή. Όλα
τα προηγούμενα δεν ακυρώνουν την κλασική
οδό, μέσω του μεταλλικού μαύρου τηλεχειριστηρίου με τα μεγάλα ασημένια πλήκτρα. Είναι
ασφαλώς πιο άμεσος τρόπος χειρισμού, γιατί
μέσω εφαρμογής υπάρχει και ένας μικρός χρόνος συγχρονισμού που απαιτείται σε κάθε αλλαγή ρύθμισης. Εκτός των άλλων θα είστε κοντά στον ενισχυτή, ακούγοντας σε κάθε αλλαγή
εισόδου και κλείδωμα δειγματοληψίας τον ήχο
των ρελέ, μια όμορφη λεπτομέρεια που δείχνει
και αυτή την προσοχή που έχει δοθεί.
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HIGH END TEST ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
ΑΡΑΧΝΟΥΦΑΝΤΟΣ

Audionet DNA-1
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
EIΔΟΣ: Δικτυακός ολοκληρωμένος ενισχυτής
ΙΣΧΥΣ: 2x110W/8Ω 2x220W/4Ω
ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ: 3xRCA, Phono MM/
MC, Bypass
ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΙ: 1xAκουστικά 6,3mm,
2xHχεία, 1xPre-out (stereo)
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ: 1xUSB-A, 1xUSB-B,
1xOπτική, 1xOμοαξονική
ΑΛΛΕΣ: Wi-Fi, Ethernet, Audionet Link out,
RS-232
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ: UPnP/vTuner
internet radio
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Offset έντασης εισόδου, Ρύθμιση
κέρδους φωνογραφικής κεφαλής
ΑΡΧΕΙΑ ΗΧΟΥ: WAV (έως 24/192), FLAC (έως
24/192)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 430x110x395 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 15 κιλά

ΥΠΕΡ

• ΣΠΆΝΙΑ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΙΣΧΎΣ ΚΑΙ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑΣ
• ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΑΜΗΛΟΎ
• ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΙΣΟΣΤΆΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΤΑ

• «ΔΎΣΤΡΟΠΟΣ» ΣΕ ΣΎΝΔΕΣΗ WI-FI
• ΠΟΛΎ ΒΑΣΙΚΌ APP ΓΙΑ SMARTPHONE ΣΤΗ

ΔΩΡΕΆΝ ΈΚΔΟΣΗ
• ΜΙΚΡΉ ΟΘΌΝΗ
• ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙ UPNP
SERVER ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΉ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: AUDIO HARMONY
ΕΠΑΦΗ: 21.0810.1800

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 4,86
ΤΙΜΗ:

€7.990
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Τοποθετήσαμε τον 15άκιλο ενισχυτή
στο ρακ και μέσω καλωδίωσης της
Nordost για τα ηχεία αλλά και την
τροφοδοσία, του δώσαμε να «ταΐσει» τα
μεγάλα ATC που χρησιμοποιούμε στις δοκιμές. Έχοντας εξετάσει τι συμβαίνει στα σωθικά του, θέλαμε απλά να σιγουρευτούμε ότι θα
προέκυπτε η ικανότητα οδήγησης που υποψιαζόμαστε και η οποία υποδηλώνεται από τον
σχεδόν διπλασιασμό της ισχύος από τα 8 στα
4Ω. O ενισχυτής δεν μας διέψευσε γιατί τα φαινομενικά… απόρθητα ATC παραδόθηκαν αμαχητί στη δύναμή του. Ο τρόπος με τον οποίο
«άρπαξε» τα γούφερ ήταν πρωτόγνωρος… κεντώντας στο φινάλε του Queen Of Sheeba, ένα
απαιτητικό μουσικό πέρασμα με κρεσέντο συμφωνικής ορχήστρας. Αν δεν υπήρχε η απαιτούμενη ταχύτητα που υποβοηθείται από την έλλειψη περιττών κινήσεων του κώνου (το damping
factor είναι πάνω από 1000 στο 1KHz) ο έλεγχος θα χανόταν πολύ εύκολα εδώ. Ο DNA-1 το
απέδωσε δείχνοντας να έχει επάρκεια για ακόμα
περισσότερα, σαν μια μηχανή τρένου ικανή να
δώσει συνεχή κίνηση στα βαγόνια. Όμως δεν
πρόκειται για μηχάνημα που βασίζεται σε χαμηλό από… τιτάνιο, μένοντας στη στείρα προσέγγιση της ωμής δύναμης που αν μη τι άλλο έχουν
πολλοί ενισχυτές εκεί έξω. Ο DNA-1 είχε πολλά
περισσότερα να αποκαλύψει, πλάθοντας τις διαστάσεις τεράστιας σκηνής στη ζωντανή ηχογράφηση της STS Digital από τους Tango Extremo,
με τόσο φυσικό τρόπο που νομίσαμε ότι είμαστε
μαζί με το κοινό στην πλατεία. Δεν πρόκειται να
σας προδώσει στέλνοντας την τονική ισορροπία στο… διάστημα θέλοντας να δικαιολογήσει την εκτεταμένη απόκριση συχνότητας που
υπερήφανα δηλώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά (0Hz-300ΚΗz). Οι υψηλές είναι ακριβώς όσο
πρέπει εμφατικές για να μην δείχνουν παράταιρες χωρίς καμία υποψία συριστικών. Ούτε αυτά
όμως είναι τα εντυπωσιακότερα στοιχεία στον
ήχο του. Εκεί που μας εντυπωσίασε ήταν στο
πόσο διάφανα παρουσιάζονται όλα αυτά. Στο
Lonely Carousel του Rodrigo Leao το ακορντεόν
μένει «καρφωμένο» στη θέση του χωρίς να χάνεται στο βάθος όταν ξεκινούν τα δυναμικά πε-

ράσματα, πάντα
διακριτό ανεξαρτήτως της
έντασης
από τα υπόλοιπα μουσικά δρώμενα γύρω του. Σε στουντια- κές ηχογραφήσεις τα πράγματα γίνονται έως και ανατριχιαστικά διάφανα, αποκαλύπτοντάς μας την κίνηση
του μηχανισμού του πιάνου από το σοστενούτο αλλά και την πολύ ελαφριά παραμόρφωση
κατά τη διάρκεια του κρατήματος της νότας στο
Hammond Β3, όπως για παράδειγμα στο Walk
of life των Dire Straights. Δεν θυμόμαστε εδώ
και καιρό να έχουμε βρει τέτοια συνέπεια από
ενισχυτή που στο σημείο της διαφάνειας τουλάχιστον, σκοράρει άριστα.

ΟΙ ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Εάν θέλαμε να περιγράψουμε με μια λέξη όλη
τη φιλοσοφία της Audionet όπως αυτή φέρεται
και άγεται από τον DNA-1, θα δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε κάποια άλλη από τη «συνέπεια». Πρόκειται για ένα μηχάνημα που εκφράζει με τον πιο πειστικό τρόπο το high-end,
οφείλοντάς το ξεκάθαρα στην σχεδίαση του.
Την ίδια στιγμή δεν αρνείται τις αναπόφευκτες
εξελίξεις που επιτάσσει η πραγματικότητα της
δικτυακής αναπαραγωγής και σε όλο αυτό προστίθεται και η δυνατότητα σοβαρής ισοστάθμισης. Ακόμα όμως κι αν οι τελευταίες αυτές προσθήκες δεν υπήρχαν ή στο μέλλον εμφανιστούν
άλλες πιο εξελιγμένες, ο DNA-1 θα μπορεί να
βρει τη θέση του σε ένα ρακ και θα το οφείλει
πρωτίστως στην προτεραιότητα που έχει δοθεί
από την κληρονομιά του, εκείνη ενός άριστου
στερεοφωνικού ενισχυτή. n

