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Audiovector Active Discreet SR1 Super

Αυτόνομη δύναμη
KEIMENO:
ΤΆΣΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΊΔΗΣ

üΚουτί συνδέσεων
üBluetooth
üΈνα καλώδιο

ΑΝΑΝΕΏΝΟΝΤΑΣ
ΚΑΙ «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΏΝΤΑΣ» ΤΑ ΗΧΕΊΑ ΤΗΣ
Η AUDIOVECTOR ΚΑΤΑΘΈΤΕΙ MIA ΦΡΕΣΚΙΑ
ΠΡΌΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΝΆΕΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΈΝΑ ΜΑΓΙΚΌ «ΜΑΎΡΟ» ΚΟΥΤΊ.

Ε

κτός από ηχεία αυτή τη φορά στην συσκευασία της Audiovector βρήκαμε και
ένα μαύρο κουτί. Ξέραμε ότι πρόκειται
για τα νέα της ενεργά ηχεία, που είναι η κυρίαρχη πια τάση στην αγορά, αλλά δεν φανταζόμαστε ποτέ ότι ο Σκανδιναβός κατασκευαστής να το έχει ψάξει τόσο πολύ. Το μαύρο
κουτί εκτός από κέντρο συνδέσεων λειτουργεί και ως τροφοδοτικό καταργώντας έτσι
το καλώδιο της πρίζας αφού όλα τα ενεργά
ηχεία μπαίνουν στην πρίζα. Όλα εκτός από τα
Audiovector! Αυτά δέχονται ως είσοδο μόνο
ένα καλώδιο, τόσο για το σήμα όσο και για
την τροφοδοσία.
Ο Ole Klifoth, ο ιδρυτής της Audiovector,
αποφάσισε να μετατρέψει την σειρά παθητικών ηχείων SR σε ενεργά και να τα ονομάσει Active Discreet SR. Όχι μόνο αυτό όμως,
Tweet This
Με την σειρά Discreet η Audiovector
μας μαθαίνει την αξία της νοικοκυροσύνης. Δεν θες πολλά. Ένα καλώδιο και
δύο ηχεία είναι αρκετά.

42 ΉXOΣ PLUS 04 // ΜΑΪΟΣ 2017

το πράγμα έχει πολύ ζουμί. Τα συγκεκριμένα
ηχεία είναι εξαρτημένα από τον «εγκέφαλο»
της υπόθεσης, το Discreet Hub του μαύρου
κουτιού που λέγαμε πριν. Hub είναι μια κεντρική μονάδα, μεγέθους παλάμης και πολύ
ελαφριά, στην οποία συνδέονται οι πηγές μας
και αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει με ρεύμα και με σήμα τα ενεργά ηχεία της. Διαθέτει,
στην πίσω πλευρά του, δύο οπτικές εισόδους
(δέχεται έως 96KHz), μια ομοαξονική και μια
αναλογική mini-jack. Παράλληλα έχει και
ασύρματη οντότητα αφού είναι εφοδιασμένη
με Bluetooth. Ακόμη ο χρήστης θα βρει έξοδο για οδήγηση ενεργού subwoofer σε περίπτωση που θέλουμε επιπλέον χαμηλές. Έτσι
όταν το hub «αισθανθεί» ότι συνδέθηκε sub,
ενεργοποιεί ένα ψηφιακό φίλτρο που αφήνει
κάτω από τα 80Hz να οδηγηθούν στο υπογούφερ. Το σημαντικό εδώ είναι η τεχνολογία
Actiline που μαρτυρά την ύπαρξη της καθώς
τα ηχεία ως ενεργά που είναι δεν έχουν ρευματολήπτη για τροφοδοσία από πρίζα. Τότε
πως λειτουργούν; Η Actiline, μέσω των ειδικών καλωδίων, έχει την ικανότητα να παρέχει
από την ίδια έξοδο ηχητικό σήμα και ρεύμα
(24V) για «παίξουν» οι ενσωματωμένοι ενι-

σχυτές στα ηχεία. Τα καλώδια που περιλαμβάνονται είναι 3 μέτρων, αλλά μπορούν να
παραγγελθούν και μεγαλύτερα. Εννοείται ότι
τα ηχεία αυτά δεν μπορούν να παίξουν χωρίς
αυτό το μαγικό hub. Πέρα από την τροφοδοσία του ίδιου του hub, στην πίσω όψη της συσκευής, υπάρχει ρυθμιστικό master volume
για τον έλεγχο της έντασης. Υπάρχει ακόμη
υποδομή για τηλεχειριστήριο, εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μαθητευόμενο. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να
επιλέγουμε κάθε φορά είσοδο, υπάρχει η δυνατότητα «remoteless operation mode» που
μιξάρει όλες τις εισόδους να παίζει κάθε φορά αυτή που έχει σήμα. Η είσοδος στην οποία
δεν ανιχνεύεται σήμα, το σύστημα την θέτει
σε κατάσταση σίγασης. Γενικά πρόκειται για
ένα πολύ εύκολο στη χρήση ενεργό σύστημα ηχείων για κάθε αποστολή και ανάγκη για
ήχο, είναι καλοσχεδιασμένο και λειτουργικότατο που ξεπερνάει τον ανταγωνισμό με τον
τρόπο που «συνδέει» τις πηγές του.

ΤΑ ΗΧΕΙΑ
Από όλα τα μοντέλα της σειράς SR λάβαμε για
δοκιμή το μικρό μοντέλο Discreet SR1 Super.

Όσοι έχουν την παθητική σειρά ή όσοι θέλουν
κάτι καλύτερο από το Super, η Audiovector
τους υποστηρίζει όλους αφού τα ηχεία της
έχουν δυνατότητα αναβάθμισης. Τα ηχεία της
δοκιμής ήταν πολύ όμορφα στο φινίρισμα,
λευκά με καμπύλες για να εξουδετερώνουν
TIPS & TRICKS

TIP 01 Προσοχή στα καλώδια
στο Hub. Αυτό είναι ελαφρύ και μπορεί να παρασυρθεί… μαζί τους.

τα στάσιμα κύματα που δημιουργούν οι παράλληλες επιφάνειες. Εάν δεν σας «πάνε» τα
λευκά, ο κατασκευαστής προσφέρει και άλλα φινιρίσματα. Το ηχείο είναι σχετικά ελαφρύ, εξαιρετικής κατασκευής και έρχεται μαζί με μια στιβαρή μεταλλική βάση. Μπροστά
υπάρχει ένα τουίτερ θόλου, από μετάξι και
ένα γούφερ διαμέτρου 5,5 ιντσών από στρώσεις ανθρακονημάτων έχοντας αλουμινένια
πλαίσια βιδωμένα σε τρία σημεία. Το πηνίο
φωνής του γούφερ είναι από τιτάνιο, για να το
«εκτινάσσει» όταν το σήμα το απαιτεί. Η οπή
εκτόνωσης του γούφερ διαθέτει και εντός του

σωλήνα απόσβεση που λειτουργεί ως «κούρδισμα» για να παίζουν τα ηχεία ακόμη και κοντά σε τοίχους. Τα Discreet SR1 Super μπορεί
να μην κατεβαίνουν αρκετά χαμηλά αλλά δεν
νιώθεις την έλλειψη αυτή. Άλλωστε όπως είπαμε το σύστημα είναι έτοιμο να δεχθεί και
subwoofer. Η μπάφλα είναι χρώματος ανθρακί και δυναμώνει την κατασκευή προδίδοντας στο ηχείο μια αρχοντιά που ισορροπεί με το καλλίγραμμο σύνολο του. Πίσω από
το τουίτερ βρίσκεται μια δεύτερη οπή, με μεταλλικό πλέγμα, για περεταίρω εκτονώσεις.
Επίσης εκεί υπάρχει ένας επιλογέας L/R, για

ΕΙΔΙΚΆ ΚΑΛΏΔΙΑ ΉΧΟΥ
Αναδείξτε τις δυνατότητες των
αγαπημένων σας συσκευών και
χαρίστε μια φρεσκάδα ανανέωσης στο
σύστημά σας επιλέγοντας τον δρόμο
της καινοτομίας.
Ελληνικά καλώδια κατασκευασμένα
με απόλυτη προσήλωση στην
ποιότητα από πολύτιμα μέταλλα
και αγώγιμο άνθρακα με τη
χρησιμοποίηση νανοτεχνολογίας.
Μοναδικά προϊόντα υψηλής
μουσικής και αισθητικής απόλαυσης
για ξεχωριστούς ανθρώπους
που αφιερώνουν μέρος της ζωής
τους στην τέχνη της ηχητικής
αναπαραγωγής.

üelixir (nanotubes interconnect system)
Ο ήχος απαγκιστρώθηκε από πλήθος περιορισμών
σαν να βρήκε μια τεραστία λεωφόρο να ταξιδέψει.
Ένα άριστο καλώδιο!
...περιοδικό Ήχος, τεύχος 2

Ικανοποιήστε τις υψηλές σας
προσδοκίες. Δοκιμάστε τα προϊόντα
της mamalos cables και απολαύστε
μια ξεχωριστή ακουστική εμπειρία.

"Let your music breath..."

site: www.mamalos.com, e-mail: mamalos@mamalos.com, τηλ: 6944-624517
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Discreet SR1 Super
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ :
ΕΙΔΟΣ: Ενεργό Ηχείο Δύο Δρόμων με Hub
ΜΕΓΑΦΩΝΑ: 1xΓούφερ 5,5 ιντσών από ανθρακόνημα, 1xTουίτερ μαλακού θόλου 1
ίντσας από μετάξι
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: 45Hz-23KHz
(-6dB)
ΣΤΑΘΜΗ ΕΞΟΔΟΥ HUB: 2Vrms
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΣΟΒΕΡ:
3,1 KHz
ΜΕΓΕΘΟΣ : 370x190x260 χλστ.

ΥΠΕΡ

• ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΟΣ ΉΧΟΣ
• ΕΥΡΕΊΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΉ ΕΙΚΌΝΑ
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΣΎΝΟΛΟ
ΚΑΤΑ

• ΑΠΌΛΥΤΗ ΕΞΆΡΤΗΣΗ ΗΧΕΊΩΝ - HUB
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: AUDIO HARMONY
ΕΠΑΦΗ : 210 8101800

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 4,50
ΤΙΜΗ:

€3.400

διαλέγουμε ρόλους. Ποιο ηχείο θα είναι το
αριστερό και πιο το δεξί. Επιπλέον οι τελειομανείς μπορούν να φέρουν τον ήχο στα μέτρα
τους, μιας και πίσω από κάθε ηχείο υπάρχουν
δύο επιλογείς ρύθμισης χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων με διακριτές τιμές +1 και -1,
οι οποίοι μεταβάλουν τον ήχο… σύμφωνα με
αυτό που μας αρέσει. Ο ενισχυτής των ηχείων
είναι τάξης Δ, ο κατασκευαστής δεν ανακοινώνει την ισχύ του, αλλά αυτά έπαιξαν -όταν
κλήθηκαν- αρκετά δυνατά.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ
Δύο λέξεις χαρακτηρίζουν τον ήχο του συστήματος: Τονική ισορροπία. Κανένα άκρο του
φάσματος «δεν γέρνει» προς την μια πλευρά
με αποτέλεσμα η πολύωρη ηχητική ακρόαση να μην κουράζει αλλά να ευχαριστεί. Το
τουίτερ έχει πραγματικά μεταξένια απόδοση,
καθώς τα πατίνια και οι υψηλές νότες των βιολιών χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη χάρη,
φρεσκάδα και διακριτικότητα με έντονο βαθμό τραγανότητας. Για το μέγεθος τους τα ηχεία
προσφέρουν μια πολύ διευρυμένη εικόνα
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μεγέθους όσο σχεδόν ο χώρος ακρόασης. Το
κέντρο της στερεοφωνίας είναι αρκετά διευρυμένο, δεν είναι αυστηρό κάτι που μας βοηθάει στις καθημερινές μας ακροάσεις. Η μεσαία
περιοχή και ιδιαίτερα οι φωνές ήθελαν ελαφρώς «αέρα», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
αποδίδονταν όμορφα οι χροιές των οργάνων
και των φωνών με τις κιθάρες να ακούγονται
ιδιαίτερα δυναμικές. Μετρημένα και δυνατά
τα μπάσα βρίσκουν την θέση τους χωρίς να
επιτίθονταν στον ακροατή. Στο θρυλικό Kind
Of Blue η τρομπέτα του Miles είχε μια άνεση
και μια ζεστασιά που σε ταξιδεύει στα γεμάτα μουσική στενά κάποιας αμερικάνικης μεγαλούπολης. Ωραίος ήχος, ωραία εμφάνιση
και ένας έξυπνος «εγκέφαλος» συνθέτουν το
Discreet SR1 Super της Audiovector. n

