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Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη

ζωή ενός reviewer που είναι μονα-

δικές. Είναι απόλαυση να συναντάς

μια συσκευή, η οποία μετουσιώνει

όλα αυτά που Κάποτε φαντάστηκες

και που για διάφορους λόγους δεν

μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν.

Είναι η επιβεβαίωση ότι, τελικά, η

τέχνη (γιατί για τέχνη πρόκειται)

δεν υποσκελίζεται συνεχώς από

την άκρατη τεχνοκρατική επιβολή.

Το Acutus δεν είναι απλώς μια

ξεχωριστή περίπτωση, είναι ένας

σταθμός στην πορεία του high-end,

όπου μια δημιουργία εικαστικής

προσέγγισης, από κάθε άποψη,

συναντά τη βαθιά τεχνογνωσία με

απέραντο σεβασμό σε αυτό το

«αντικείμενο» που ονομάζεται

μουσική, και μάλιστα στην πιο

βαθιά έκφανσή της. Δεν θα σας

κρύψω ότι από την πρώτη στιγμή

στάθηκα εντυπωσιασμένος απένα-

ντι σε αυτή τη συσκευή, η οποία,

χωρίς να κοστιζει μια περιουσία

(έχω δει πλατό που κοστιζουν

πολύ περισσότερα χρήματα, χωρίς

να ακούγονται ή να λειτουργούν

τόσο σωστά), περιλαμβάνει ό,τι

ακριβώς χρειάζεται ένα πλατό

σήμερα, για να αποδώσει τα μέγι-

στα. Τα ίδια ισχύουν και για την

κεφαλή του Βέλγου κατασκευαστή.

Η Allaerts είναι πράγματι μια εξε-

ζητημένη και εξωτική κατασκευή,

φτιαγμένη όμως με τόσο μεράκι,

ώστε να αποτελεί ιδανικό ταίρι για

τον Βρετανό γίγαντα. Με τη συνο-

δεία του καταξιωμένου, πλέον,

βραχίονα SME V, καταφέρνει να

πραγματοποιήσει μια υπέρβαση

που δύσκολα μπορεί κάποια άλλη

πηγή ήχου να φτάσει. Ας προχω-

ρήσουμε, όμως, σε μια προσέγγι-

ση, που περισσότερο έχει το χαρα-

κτήρα της εξερεύνησης στην καρ-

διά της ίδιας της μουσικής παρά

της απλής εκτίμησης στην ακουστι-

κή συμπεριφορά της συσκευής.

ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Αυτό το πλατό είναι μια υπέροχη

κατασκευή. Χωρίς να καταφεύγει

σε σχεδιαστικές υπερβολές και

ακρότητες, με μάλλον μαζεμένες

διαστάσεις, αποτελεί υπόδειγμα

μασίφ κατασκευής. Διαθέτει ένα

εξαιρετικής λειτουργίας σύστημα

ανάρτησης τριών σημείων με ελα-

τήρια, αλλά και πολύ μεγάλη μάζα

απόσβεσης, καταφέρνοντας έτσι

να συνδυάσει τα προτερήματα και

των δύο σχολών σχεδίασης. Το

μεγάλου βάρους πλατό του (πάνω

από ΙΟ κιλά) είναι μια σχεδίαση

μεγάλης ακρίβειας, με Τόσο σωστά

κατανεμημένη μάζα, που είναι

κυριολεκτικά άτρωτο τόσο σε

θέματα συντονισμών όσο και σε

θέματα σωστού ζυγίσματος, τα

οποία επηρεάζουν άμεσα τη

μικρομετρική ρύθμιση της ταχύτη-

τας περιστροφής. Αυτό είναι ένα

από τα πιο σοβαρά σημεία για τη

δημιουργία ενός σωστού πικάπ,

εφόσον απαιτεί τεράστιες γνώσεις

γεωμετρίας, αλλά και τεχνογνωσίας

πάνω στο θέμα της επιλογής των

υλικών κατασκευής. Το «πηγάδι»

του, που είναι αφαιρούμενο, έχει

λειανθεί εκπληκτικά και αποτελεί



εξαιρετική κατασκευή, ενώ το

«κάρτερ» είναι ξηρό (δεν διαθέτει,

δηλαδή, κανενός είδους λιπαντι-

κό)! Όλο το σύστημα περιστροφής

στηριζεται σε ένα ζαφείρι που βρί-

σκεται στο κάτω μέρος του πλατό,

ενώ την κίνηση αναλαμβάνει ένας

ιμάντας στρογγυλής διατομής. Το

AC μοτέρ του, 24 πόλων, είναι

ξεχωριστό και «κολλάει» πάνω στο

σασί με έναν πανίσχυρο ελαστικό

ιμάντα. Είναι εξαιρετικά βαρύ, και

όπως υποστηριζει ο κατασκευα-

στής, δέκα φορές πιο δυνατό από

οποιοδήποτε άλλο υπάρχει αυτή τη

στιγμή. Το βάρος του πλατό, σε

συνδυασμό με το σημείο στήριξής

του, αποτελεί ένα είδος φρένου,

καθώς ένα πλατό δεν πρέπει να

γυριζει δύο ώρες (εφόσον, βέβαια,

του δοθεί η αρχική ώθηση), για τον

απλό λόγο ότι κάτι τέτοιο δημιουρ-

γεί διάφορες αντίρροπες δυνάμεις,

οι οποίες αρκετές φορές είναι αιτία

προβλημάτων. Στην περίπτωση

του Acutus, αυτό το φρένο υπάρχει

(από το συνδυασμό του βάρους

του πλατό και της επίδρασήςτου

στο σημείο έδρασης), ενώ εξισορ-

ροπείται από τη μεγάλη δύναμη

του μοτέρ. Όλο το πικάπ, που είναι

κατασκευασμένο από άριστα

κατεργασμένο μέταλλο, στηριζεται

σε τρία μεγάλα πόδια, τα οποία

ρυθμιζονται ως προς το ύψος και

περιέχουν τα ελατήρια της ανάρτη-

σης εξασφαλιζοντας την προς τα

πάνω και κάτω παλινδρόμηση. Οι

ελαστικοί ιμάντες που υπάρχουν

από πάνω ελέγχουν τις εκτροπές

προς τα πλάγια. Κατόπιν προσεκτι-

κής παρατήρησης, αλλά και βάσει

των ηχητικών επιδόσεων του

συστήματος, μπορώ να σας βεβαι-

ώσω ότι σε θέματα λειτουργίας της

ανάρτησης το Acutus έχει ελάχι-

στους ανταγωνιστές. Ένα μεταλλι-

κό κουτί στεγάζει και το τροφοδο-

τικό του, το οποίο, όπως καταλό-

βατε, είναι εξωτερικό και παρέχει

τη δυνατότητα επιλογής 33 και 45

στροφών. Το μικρό αλφάδι, που

βρίσκεται στη βάση του σασί, βοη-

θάει πολύ στην προσπάθεια για

σωστή ευθυγράμμιση.

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ο κορυφαίος βραχίονας της SME

γραμμος, κατασκευασμένος από

μαγνήσιο, αποτελεί, ίσως, την πιο

ορθή επιλογή αυτού που θέλει να

στήσει ένα κορυφαίο σύστημα ανά-

γνωσης. Μπορεί να δεχτεί, χωρίς

πρόβλημα, ακόμη και τις βαρύτε-

ρες κεφαλές, ενώ η ποιότητα κατα-

σκευής του είναι πέραν πάσης κρι±

τικής. Εμφανισιακά, η Allaerts είναι

παράδοξη, αφού θυμίζει «ΚΟΙΠά-

κι>) από μέταλλο (Τόσο φουσκωμέ-

νη και μεγάλη είναι), το βάρος της

όμως είναι ΙΟ γρ., νούμερο απόλυ-

τα λογικό. Ο κατασκευαστής ισχυ-

ρίζεται ότι αυτό το «κλουβί» την

προστατεύει από τα RF, αλλά και

από κάθε άλλη εξωτερική παρεμ-

βολή τέτοιου είδους. Το στέλεχός

της είναι αρκετά μακρύ, φτιαγμένο

από βόριο, ενώ η έξοδος των 0,7

rnV είναι μάλλον υψηλή για κεφαλή

κινητού πηνίου αυτής της κατηγο-

ρίας. Το βάρος ανάγνωσης συνι-

στάται στα γρ., ενώ η τιμή που

δίνει ο κατασκευαστής για το δια-

χωρισμό των καναλιών είναι 70dB,

τιμή όντως εξωπραγματική. Όπως

και να είναι, η συνεργασία αυτών

των τριών συσκευών ήταν υποδειγ-

είναι ένα εργαλείο ακριβείας. Ευθύ- ματική από κάθε άποψη.

ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Το πικάπ τοποθετήθηκε στο

σύστημα αναφοράς του περιοδι-

κού, που αποτελείται από τον

προενισχυτή της ΥΒΑ Passion,

καθώς και τον τελικό ενισχυτή της

ίδιας εταιρείας, Passion 1000.

Ηχεία αναφοράς ήταν τα ATC

SCM-70, ενώ το σύστημα αυτό με

τη συγκεκριμένη πηγή αποδείχτη-

κε εξαιρετικά επιλεκτικό τόσο στα

καλώδια όσο και στα υπόλοιπα

συνοδά, απέναντι στα οποία

φάνηκε ανελέητο. Μεγάλη βελτίω-

ση στον ήχο είχαμε όταν χρησι-

μοποιήσαμετο Ring Mat (έστω

και αν χρειάστηκε για χάρη του να

καταργήσουμε το clump σύσφι-

ξης που προσφέρει το πλατό).

Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να

κρύψω ότι η επιλογή μιας αναλο-

γικής πηγής σε αυτή την κατηγο-

ρία τιμής αποτελεί τελετουργία.

Δεν είναι μόνο το πρακτικό μέρος

(σκεφθείτε ότι στη συγκεκριμένη

περίπτωση το πλατό το έστησε ο

ίδιος ο αντιπρόσωπος, ο οποίος

έκανε και όλες τις ρυθμίσεις) που

δυσχεραίνει μια διαδικασία

σύγκρισης, αλλά και όλη η κατά-

σταση, που απαιτεί τη χρήση της

ίδιας κεφαλής, αλλά και του ίδιου

βραχίονα, προκειμένου να εξα-

χθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Επειδή κάτι τέτοιο, όπως καταλα-

βαίνετε, πρακτικά είναι μάλλον

αδύνατο, εξετάζουμε ένα τέτοιο

σύστημα ως σύνολο, εφόσον η

σύγκρισή του κΟι με οτιδήποτε

ψηφιακό είναι εξίσου άτοπη. Όχι,

δεν πρόκειται για σχήμα λόγου.

Το πλατό αυτό, με τον ανάλογο
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εξοπλισμό, «τρώει» για πρωινό

ό,τι ψηφιακό κυκλοφορεί αυτή τη

στιγμή στην πιάτσα. Αυτό είναι

ένα αναμφισβήτητο γεγονός.

Πέραν αυτού, διαθέτει όλα εκείνα

τα προσόντα που θα κάνουν

όποιον το ακούσει να χάσει τον

ύπνο του για πολλές μέρες. Ανε-

πηρέαστο από όλους τους εξωτε-

ρικούς παράγοντες σαν ακλόνη-

τος «βράχος», ξεπερνάει με

χαρακτηριστική άνεση όλες τις

παγίδες που μπορούν να του στή-

σουν τα «βάσανα» των αναλογι-

κών πηγών. Ως εκ τούτου, διαθέ-

τει εκπληκτΙΚή άνεση ροής και

μουσικότητα, που μόνο η πραγ-

ματικότητα μπορείνα τη συναγω-

νιστεί. Σταματάει ακριβώς «επά-

νω» στα όρια της ηχογράφησης.

Κυριολεκτικά, προσκρούει σε

αυτά καταδεικνύοντας πού βρί-

σκονται τα όρια των δυνατοτήτων

του ηχολήπτη, των μηχανικών,

των συσκευών της ηχογράφησης,

ακόμη και αυτών των μουσικών

(από συναισθηματική, πάντα,

άποψη). Ξεχάστε τα «δήθεν» ή τα

«περίπου». Το εργαλείο αυτό

είναι ανελέητο. Θα φτάσει τα

πάντα στα φυσικά τους όρια

ξεσκεπάζοντας όλα τα σημεία

που μπορούν να δεχτούν κριτική.

Με τον ίδιο τρόπο θα ανταμείψει

ό,τι αξίζει πραγματικά, παρουσιά-

ζοντάς το από την άποψη της

ηχητικής ανανέωσης και της φρέ-

σκιας αύρας, με θεραπευτικά

αποτελέσματα για τις αισθήσεις

μας. οι χαμηλές του συχνότητες

εκτείνονται σε αβυσσαλέα βάθη,

διαθέτοντας άψογο έλεγχο, αλλά

και σωστή παρουσία. Δεν είναι,

δηλαδή, ιδιαίτερα βαριές, προ-

σπαθώντας να προσδώσουν

Κύρος, με αποτέλεσμα να είναι

αργές και να χάνουν σε χρονισμό.

Από την άλλη, δεν είναι επιπόλαι-

ες, αν και έχουν μια τάση βιασύ-

νης, που πολλές φορές, τελείως

λαθεμένα, εκλαμβάνουμε ως
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«έλεγχο». Είναι απόλυτα ζυγισμέ-

νες, απλά φυσιολογικές και αλη-

θινές. Το ίδιο ισχύει και για τα

μεσαία του, που διαθέτουν όλο το

λυρικό μεγαλείο που μπορείνα

παγιδεύσει ο μαύρος δίσκος.

Αυτό το σύστημα είναι πομπός

συναισθηματικής φόρτισης. Είναι

άτοπο, τελικά, να προσπαθώ να

σας περιγράψω μεμονωμένα τη

συμπεριφορά του στις διάφορες

περιοχές, καθώς είναι τόσο δεμέ-

νες μεταξύ τους και τόσο ομοιο-

γενείς, που μόνο ως σύνολο μπο-

ρούννα περιγραφούν, και μάλι-

στα με γνώμονα το τελικό αποτέ-

λεσμα που έχει αποδέκτη τις

αισθήσεις μας και μόνο αυτές.

Δεν θα σας απασχολήσω με την

περιγραφή των ηχητικών επιδό-

σεων της κεφαλής, καθώς αυτό

έκανα μέχρι τώρα. Ουσιαστικά,

δεν σας περιέγραφα τίποτε άλλο

από τις ηχητικές ιδιότητες της

κεφαλής. Εδώ θα πρέπει να σας

υπενθυμίσω ότι ο λόγος ύπαρξης

ενός πλατό είναι να συνοδεύει

όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα το

βραχίονα, επομένως και την

κεφαλή σαν τελικό αποδέκτη,

προστατεύοντάς την από όλες τις

αντιξοότητες που θα μπορούσαν

να δυσχεράνουντο έργο της. Εξυ-

πακούεται, βέβαια, ότι η κεφαλή

και ο βραχίονας θα είναι αντάξιοι'

του, κάτι που γίνεται με τον καλύ-

τερο τρόπο στην παρούσα περί-

πτωση. Αλλιώς, το Acutus θα

προσπεράσει χαρακτηριστικά

αδιάφορα, θυμίζοντάς μας ότι

αυτό είναι ο αναμφισβήτητος

πρωταγωνιστής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ακούστε το. Αφεθειάε στη μαγεία

του. Αφήστε το να σας παρασύρει

σε έναν απόλυτα αισθησιακό μου-

σικό κόσμο. Γνωρίστε το ακόμη και

εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να το

αποκτήσετε. Είναι μια εμπειρία που

ίσως χρωστάτε στον εαυτό σας.


