• วิศัลย์ เอกธรรมกุล

SCAN & READ IT

WISON
WISDOM

ON MOBILE PHONE

TELLURIUM Q
SILVER DIAMOND
ลาทีปรี ะกา ยินดีตอ้ นรับ ปีจอ 2018 ครับ
ปีไก่ทผี่ า่ นมา ผมรูส้ กึ จะเป็นไก่อมโรคนิดหน่อย ขันไม่คอ่ ยดัง ก็หวังว่าปีนปี้ จี อ
แล้วคงจะได้ยินเสียงเห่าได้หอนกันดังๆ สักทีครับ เงียบเหลือเกิ้นปีไก่ ช่วงชีวิตมีขึ้น
มี ล งตามวาระ จั ง หวะ โอกาส ความเหมาะสมที่ คิ ด ว่ า ถู ก ต้ อ งมั่ น คงแล้ ว นั้ น
ย่อมเปลีย่ นแปลงไปตามวาระแลวิถที ผี่ มอ้างถึงนัน่ เอง

ใน Ultimate Reference ของ WJ รับปี 2018 มีรายการเปลีย่ นแปลง
หลักๆ ได้แก่... การเปลีย่ นล�าโพง จากล�าโพงตัง้ พืน้ มาเป็นล�าโพงวางขาตัง้
ซึง่ จะเอามาแม็ตช์กบั ซับวูฟเฟอร์เล่นกันแบบ 2.1 ให้เป็นเรือ่ งเป็นราวสักที
ผมหวนกลับมาเล่นเพาเวอร์แอมป์ทมี่ กี า� ลังขับระดับกลาง คุณภาพระดับ
ดาวค้างฟ้า HOVLAND RADIA (125W @8Ohm, 200W @4Ohm)
มาเป็นแอมป์หลักเพือ่ ขับล�าโพงวางขาตัง้ MANGER ZERO BOX 109 lle
LE (ก�าลังขับแนะน�าทีไ่ ม่เกิน 200W @4Ohm) ตัง้ บนขาตัง้ TAOC HST
+ ซับวูฟเฟอร์ B&W DB1 นีก่ ท็ างหนึง่ ส่วนการขยับขยายอีกทางหนึง่
ก็ก�าลังมองๆ ล�าโพงตั้งพื้นตัวใหม่ที่มาพร้อมกับเพาเวอร์แอมป์ในตัว
หรือแม้แต่กิ๊กเก่า PASS LABS ก็หวนมาสะกิดผมตะหงิดๆ อยู่ลึกๆ
เฮ้อ! คนเราก็แบบนี้
กลับมาที่ “ของ” ที่ WJ จะทดสอบในฉบับนี้ นัน่ ก็คอื สายล�าโพงและ
สายสัญญาณแบรนด์ TELLURIUM Q ของอังกฤษในตระกูล Silver
Diamond นัน่ เอง หลังจากทีผ่ มได้ทดลองฟังสายระดับท็อปๆ เปรียบเทียบ
ประเมินงบประมาณและคอนเซ็ปต์ในการออกแบบ ที่สุดแล้ว ก็เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างที่ท่านจะได้รับรู้ประสบการณ์ท่ีผมจะน�ามาเล่า
ให้ฟงั ขอบอกว่า เฉพาะสายล�าโพง Silver Diamond นัน้ ผมต้องใช้เวลา
พิสจู น์คณ
ุ ค่าของมันมากกว่า 6 เดือนเชียวครับ ก็ถอื เป็นความโชคดีของ
ผมทีเ่ จ้าของสินค้าอดทนรอ และเชือ่ มัน่ ว่า เขาจะไม่ได้เอากลับแน่ 555
เข้าท�านองโดนเรียกค่าไถ่รเึ ปล่า
TELLURIUM Q: SILVER DIAMOND

บริษัท Tellurium Q นี้ ออกแบบและผลิตสายที่อังกฤษล้วนๆ
ถือก�าเนิดในยุทธจักรมาเพียงแค่สองสามปีกก็ วาดรางวัล Most wanted
ทางฝั่งยุโรปหลายสถาบันซะแล้ว สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ที่เขา
ออกแบบก็คอื ความคิดทีว่ า่ ตัวน�าสัญญาณทุกชนิดมีลกั ษณะทีเ่ ป็น Filter
ด้วยกันทัง้ นัน้ ผลก็คอื ความคลาดเคลือ่ นทางเฟสท�าให้การส่งผ่านสัญญาณ
ผิดไปจากต้นฉบับ การออกแบบของเขาแบ่งเป็นแนวคิดหลักๆ 2 ทาง
ทางแรก... คือ การก�าหนดส่วนผสมของวัสดุของตัวน�า (ปรุงแต่งส่วนผสม
ของวัสดุทปี่ ระกอบขึน้ มาเป็นสาย) ทัง้ เนือ้ วัสดุ ความหนา การเคลือบผิว
เพือ่ การป้องกันออกซิเดชัน่ ตัง้ แต่สาย หางปลา หรือปลัก๊ ทางทีส่ อง... คือ
การออกแบบโครงสร้างการถักหรือการจัดเรียงของสาย เมือ่ ผนวกแนวคิด
ทั้ ง สองอย่ า งเข้ า ด้ ว ยกั น ผลก็ คื อ สามารถก� า หนดสายที่ มี คุ ณ สมบั ติ
“การกรองและส่งมอบ” ในแนวทางทีผ่ อู้ อกแบบสามารถควบคุมในเรือ่ ง
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ของเฟสใหเปนไปตามความตองการได ที่ WJ กลาวเชนนี้ ก็เนือ่ งจากวา ผลิตภัณฑ
ของ Tellurium Q ถูกแบงออกเปนสามอนุกรมหลักใหเขาใจงายๆ คือ... สีนาํ้ เงิน
(Blue), สีดาํ (Black) และ สีเงิน (Silver) สวนอนุกรมยอยก็มเี พิม่ อีกสองสามรุน
ยอย เชน Black, Ultra Black และ Diamond Black เปนตน โดยผูผ ลิตใหเหตุผล
วา สายทั้งสามชนิดนี้ใหโทนเสียงที่แตกตางกันเพื่อใหลูกคาที่มีซิสเต็มตางกันได
เลือกใชปรับแตงตามใจชอบ รวมไปถึงงบประมาณดวย แตก็ไดใหแนวเสียงวา
“สายนํา้ เงิน” ใหเสียงทีม่ คี วามอุน ฟงงาย ใหรปู วงทีถ่ อยรน และผอนปรนกวา
ซึง่ เปนการชดเชยเครือ่ งเสียงระดับ Entry level ทีม่ กั ออกแนวออกอาการสีสนั
จะแจง ลีลาโฉงฉางโชวพาวอลังการไปบาง สวน “สายสีดาํ ” ก็ใชกบั เครือ่ งเสียงที่
มีคณ
ุ ภาพสูงขึน้ มาอีกระดับ โดยจะใหรายละเอียดสูงและความตอเนือ่ ง ความเปน
ธรรมชาติและไมมีความกระดางใหระคายเคือง มิติแมนยํา สวน “สายสีเงิน”
เคลมวา ปลดเปลือ้ งความเปน Filter และไรภาวะการอัดอัน้ ตีบตันใดๆ โดยสิน้ เชิง
ความใส ไดนามิกส ความเปนธรรรมชาติและรายละเอียดสูงสุดตามตนกําเนิดโดย
ปราศจากความเครียดหรือหยาบกระดาง ซึง่ แนนอนวาใชกบั ซิสเต็มระดับสูง
ผูผ ลิตยังแนะนําอีกดวยวา การผสมอนุกรมสายขามรุน ควรอยูใ นยานรุน ทีต่ ดิ กัน
หรืออยาขามรุน ทั้งนี้ก็เพื่อไมตองการใหสายรุนใหญถูกคุณภาพสายรุนเล็กกวา
ดรอปประสิทธิภาพมากเกินไป เวลาผมศึกษาขอมูลของเขา ผมพบวานาสนใจดี
เขาบอกวา การชุบดาน ชุบเงา วัสดุทชี่ บุ ความหนาทีช่ บุ สวนผสมของวัสดุสาํ หรับ
การบัดกรี สวนผสมของวัสดุหางปลาหรือขั้วตอ เขาทดลองฟงอยางพิถีพิถัน
แลวก็มกี ารระบุสเปกอยางละเอียด เขาลองใชเงินบริสทุ ธิท์ จี่ ดั วามีคณ
ุ สมบัตคิ วาม
เปนตัวนําที่ดีที่สุดมาเปนตัวนํา
สัญญาณ ซึง่ ผลการรับฟงก็ออก
มาหวยทีส่ ดุ เหมือนกัน แนนอน
ว า ไม มี ก ารเป ด เผยถึ ง บั น ทึ ก
ตําราผีบอกวาดวยสวนผสมและ
เครื่ อ งปรุ ง ทางโลหะวิ ท ยา
สวนเรื่องสเปกสายทางเทคนิค
ก็ไมไดมกี ารระบุดว ย เพราะเขา
บ อ ก ว  า มั น ผ  า น จุ ด นั้ น ม า
มากแลว คุณควรตองฟงใหเปน
ฟงใหออก แยกแยะใหได แลวคุณ
จะเขาใจเองวาจะใชสายจูนเสียง
ทีต่ อ งการใหออกมาเปนอยางไร
ผมว า อบรมดี ล เลอร แ บบนี้
ลูกคากีร่ ายก็เสร็จหมดอะสิ อุบะ
แบบนีก้ ต็ อ งลองละสินะ

เซ็ตอัพ

สายลําโพง Tellurium Q Silver Diamond
นัน้ ถูกนํามาประจําการแทนทีส่ าย JPS Aluminata มาพักใหญๆ แลว หากทานติดตามบทความ
ของผมก็นาจะพอทราบกัน วานาจะเกินสี่เดือน
นะครับ ผานชุดใหญๆ มาหลายชุดแลว เมือ่ ผม
คุนเคยกับสายลําโพงแลว ก็ถึงคราวเปลี่ยนเอา
สายสัญญาณบาลานซความยาว 7.00 เมตร เขาประจําการแทน Nordost Tyr2
โดยเชือ่ มตอระหวางปรีแอมป Audiovalve Conductor กับ Hovland Radia
สายสัญญาณตนทางจากซอรสมายังปรียงั คงใชสายบาลานซของ Nordost Tyr2
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ความยาว 2 เมตรเชนเดิมครับ ใชเวลารันอินราวสามสัปดาห (นับรวมผาน
Constellation + Magico Q3 อีกหนึง่ สัปดาห) งานนีผ้ มรีเซ็ตระบบดวยการนํา
เอาสายไฟทีม่ อี ยู Hovland Mainline + Cardas Golden Reference มาเขาชุด
ซึง่ ผลเปนทีน่ า พอใจมาก (ทัง้ ทีม่ โี ปรแกรมอัพเกรดไปใชสายไฟสัญชาติซามูไรใน
อนาคตอันใกลนี้ อะแฮม) สายทุกเสนจากปรีไปเพาเวอรแอมป และบริเวณลําโพง
กับแอมป วางลอยจากพืน้ ดวยไมกอ นของ Ayre + Cardas เออ ไมใช WJ จะตอง
แม็ตชิง่ ถึงขนาดไมกอ นรองสายนะครับ ตามความเหมาะสมดีกวา อยาใหถงึ กับ
ตองให WJ ใสสน็อกเกิ้ลกับหนากากออกซิเจนระหวางการรีวิว ดวยเกรงวา
ลมหายใจเราจะไปพอง(เรโซเนท) กับคลืน่ อากาศทีป่ ม ออกมาจากลําโพงเลยนะครับ
สิ่งที่ซีเรียสอีกจุดที่ผมอยากจะฝากเปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอยสําหรับนักเลน
ก็คอื คุณภาพของแทนวางหรือชัน้ วางแอมปนี่ สําคัญมากครับ สวนใครทีใ่ ชลาํ โพง
วางขาตัง้ คุณภาพของขาตัง้ ลําโพงนีต่ วั ดีเลย ผมใหเครดิตขาตัง้ ลําโพงถึง 20%
เลยนะ คือ ลําโพงคุณใหเสียง 100% ใชขาหวยก็เหลือ 80% ใชขาดีกข็ นึ้ ไป 120%
อะไรแบบนั้นนะ ผมไดทาง Deco 2000 เปนผูสนับสนุนขาตั้งลําโพง TAOC
รุน HST มาติดปกใหกบั เจาลําโพง Manger Zero Box 109 lle LE ซึง่ WJ ก็ขอ
ใชพนื้ ทีน่ ขี้ อบคุณดวยครับ มาดูกนั วา ปรี Audiovalve Conducttor + สาย
Tellurium Q Silver Diamond + Hovland Radia + Manger Zero Box 109
lle LE + TAOC HST ผลการฟงจะเปนอยางไร
OVERTURE

ลักษณะเสียงที่ผมจัดใหเปนจุดเดนที่สุดของสายลําโพงและสายสัญญาณ
Tellurium Q ในตระกูล Silver Diamond คือ ความสมดุลและไรตวั ตนครับทาน
สมดุลในที่นี้ คือ ไมขาด ไมเกิน พอดี ลงตัว สวยงาม สิ่งนี้ทําใหผมคิดถึง
สาย Cardas Neutral Reference ทีผ่ มเคยใช ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีมาก มีความเปน
AUDIOPHILE
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สายสัญญาณ TELLURIUM Q: SILVER DIAMOND (XLR)
กลางสมชือ่ ทีเดียว หากแต่มนั คล้ายๆ กับเป็นการอัพสเกลของ Cardas Neutral
Reference ให้ยอดเยีย่ มขึน้ ไปอีกหลายเท่า ความเป็นธรรมชาติทวี่ า่ มากับการ
ปลดเปลือ้ งความเป็น “ตัวตน” ของสายสัญญาณทัว่ ไป ให้ไดนามิกส์คอนทราสต์
ทีก่ ว้างขวางไร้ขอบเขต หรือปลอดความรูส้ กึ ถึงการปิดกัน้ หรือฉุดรัง้ มันถ่างสเกล
ความละเอียด หรือ Resolution ของ Timbre อย่างชัดเจน กระจ่างแจ้ง และ
แยกแยะความอ่อนแก่ หนักเบา ของ Timbre ออกมาชนิดทีช่ วนให้ลมื หายใจ
ในบางขณะเลยทีเดียว! ความเข้มข้น ต่อเนือ่ งลืน่ ไหล มีลลี า เด็ดขาด แม่นย�า หรือ
จะมีการเอือ้ นเอ่ย เป็นไปอย่างทีน่ กั ร้องและนักดนตรีตอ้ งการ
น�าเสนอกันเลย ผมรู้สึกว่าซิสเต็มที่เคยใช้ฟังอยู่คล้ายกับ
ถูกปลุกวิญญาณขึ้นมากระปรี้กระเปร่าร่าเริง เปรียบได้กับ
อาการของหนุม่ ใหญ่ได้กลิน่ “สาวใหม่/ปลามัน” ยังไงยังงัน้
มันไม่ใช่เป็นพลังแบบคึกคะนองอัดฉีดนะ แต่เป็นลักษณะของ
พลังแห่งอิสรภาพที่พร้อมจะปลดปล่อยตามล�าน�าของดนตรี
ซะมากกว่า (คือมันเป็นไดนามิกส์ของซิสเต็มที่เก๋ามากๆ)
ฟังดนตรีแล้วรูส้ กึ ชืน่ อกชืน่ ใจเป็นพิเศษ
ในแง่ Resolution นี่ TQ น�าเสนอแบบจาระไนละเอียด
ยิบ เนียนละเอียด มีพลังแฝงแต่ไม่โฉ่งฉ่าง ความโดดเด่นของ
สายชุดนี้อีกจุดที่ต้องพูดถึงคือ มันให้ความเงียบและสะอาด
มาก สะอาดในระดับที่เห็นรายละเอียดแฝงในระดับหัวโน้ต
ซะด้วยนะ ทีซ่ กุ ซ่อนอยูก่ ย็ งั แพลมออกมาให้เห็นได้มากกว่าเดิม
ยิง่ ตอกย�า้ หลักการออกแบบ ว่าด้วยการขจัดความคลาดเคลือ่ น
ของเฟสที่ท�าให้เกิดเงาเสียงที่รบกวนกัน ที่ท�าให้เกิดอาการ
ขุน่ มัวหรือน�า้ หนักทีข่ าดความเฉียบขาด โดยเฉพาะเรือ่ งของ
จังหวะในการน�าเสนอ Tellurium Q Silver Diamond
ให้ความรูส้ กึ คล้ายๆ กับท่านเชือ่ มต่อซอร์สตรงไปทีป่ รี เพาเวอร์
ล�าโพง โดยไม่มตี วั อะไรมา “ลดทอน” สัญญาณ ผมว่านีน่ า่ จะ
สือ่ ตัวตนของมันได้ชดั เจนทีส่ ดุ มันคือ “สายเชือ่ มต่อทีใ่ ห้เสียง
ราวกับไม่ได้ใช้สายเชือ่ มต่อ” ผมลองฟัง The Four Seasons
(TM-SACD8003.2) ไวโอลิน Stradivarius 1731 ในมือของ
Elmar Oliveira ให้ความอิ่ม มีนา�้ หนัก เสียงกังวานของไม้
ทีใ่ ห้ความอุน่ แฝงมีรงั สีเปล่งประกาย พลิว้ สลวยคล่องแคล่ว
และทรงพลัง (ไดนามิกส์) เมือ่ ดืม่ ด�า่ จนได้ที่ ผมพบว่า จังหวะ
การเล่นระหว่างไวโอลินทีว่ างพาดลงบนคอของนักดนตรีทถี่ กู
ยึดโยงด้วยแขนทีจ่ บั ขอไวโอลินและน�า้ หนักนิว้ ทีก่ ดลงบนสาย
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ในขณะที่การประคองและเชื่อมต่อการก�าเนิดเสียงด้วยแขนอีกข้างที่ก�าลังสี
คันชักอยู่ มันให้อารมณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวราวไวโอลินกลายเป็นอวัยวะ
ส่วนหนึ่งของเขาไปแล้ว ทั้งจังหวะหนักเบา ไทมิ่งแม่นย�า เหล่านี้ไม่น่าเชื่อว่า
จุดเด่นในเรื่องสัมพันธภาพของของเฟสสมดุลจากสายสัญญาณและสายล�าโพง
ในอนุกรมนี้ มันท�าให้ผม “เข้าใกล้” ราวกับมองเห็นภาพของตัวเองอยู่ใน
บรรยากาศการแสดงสดเบือ้ งหน้า Elmar Oliveira อย่างไงยังงัน้
ปลายแหลมของล�าโพง Manger มีการโรลออฟทีเ่ ร็วกว่า Magico Q3 อย่าง
ชัดเจน การทอดตัวของอากาศ หรือ Airy มีสาระให้ตดิ ตามได้ เนือ่ งจากความ
ได้เปรียบของล�าโพงวางขาตั้ง แต่ก็ไม่อาจติดตามหรือรู้สึกจับได้ว่า ความตลบ
อบอวลของมวลอากาศนัน้ ค่อยๆ จางหายไปเมือ่ ไหร่ชดั เจนนัก อันนี้ WJ คงต้อง
ปรับหูหน่อย เพราะฟังแต่พวกเบริลเลียมหรือโดมเพชรมานานหลายปีจนติดหู
ก็จดั ว่าความเป็นกลางของสาย Tellurium Q Silver Diamond นัน้ อยูใ่ นขัน้
เอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียว ในเรือ่ งโฟกัสของต้นเสียงตลอดย่านการท�างานใน
ทุกย่านความถีน่ นั้ มันมีความเป็นตัวตนและไร้เงาเหลือ่ ม ท�าให้ fundemental
frequency ของเครือ่ งดนตรีแต่ละชิน้ แยกแยะชัดเจนมาก อยูใ่ นโฟกัส ส่วนการ
คลายตัวไปสูฮ่ าร์โมนิกส์ในล�าดับถัดๆ ไปนัน้ เปรียบเทียบได้กบั ฉากของภาพถ่าย
ทีจ่ ะค่อยๆ จางละลายไป โดยไม่ขนึ้ โบเก้ ท�าให้การเซ็ตอัพล�าโพงและห้องฟังสนุก
ท้าทายขึน้ มาทันที (LP, The Wall, Columbia BL36185)
RCA COSO 5005, Casino Royale, German Press สะท้อนความโดดเด่น
ของ Tellurium Q Silver Diamond ในแง่ของสมดุลได้ชดั เจน ภาวะการประสาน
ของเครือ่ งดนตรีหลากชิน้ ในแบบของบิก๊ บราสแบนด์ เครือ่ งเคาะ เครือ่ งสาย รูส้ กึ
สอดประสานและหนักแน่นในจังหวะเป็นพิเศษ ไม่ปรากฏ
การลุกล�า้ หรือสาดซัดให้รสู้ กึ ว่าเร่งเร้าแต่อย่างใดเลย ผลก็คอื
ขยับวอลลุม่ ดังขึน้ ไปอีก ยิง่ ฟังยิง่ ฟิน เจ้าหล่อน Dusty Springfield ก็แสดง “มารยา” ในการร้องออกมาซะน่าหยิกจนผม
อมยิม้ คนเป่าแซ็กก็ใช่ยอ่ ย ฟังแล้วรูส้ กึ ถึงฝีมอื การผ่อนลมทีจ่ บั
จังหวะรอยต่อไม่เจอเลย (หมายถึงลมหายใจในการเป่าแต่ละ
เฮือก ลุน้ ว่าลมหายใจจะขาดซะให้ได้) เรโซลูชนั่ จาก Tellurium
Q Silver Diamond จัดอยู่ในเกณฑ์หลุดพ้นพันธนาการ
ทางสายไปแล้วครับ ให้ความรืน่ รมย์ตอ่ การฟังเพลงมาก

ส่งท้าย

ว่ากันตามธรรมเนียมของ WJ เจ้าล�าโพง Manger Zero
Box 109 lle LE นัน้ ผมน�ามาใช้เป็นการส่วนตัว จึงไม่อยาก
กล่าวถึงคุณภาพเสียงอย่างเฉพาะเจาะจง เพราะมันเป็นล�าโพง
คู ่ สุ ด ท้ า ยที่ เ ลิ ก ผลิ ต ไปแล้ ว รวมทั้ ง ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง /ผู ้ อ อกแบบ/
ผู้ประกอบไดรเวอร์ดาวกระจายของดั้งเดิมก็หมดวาระลาไป
เฝ้าพระเจ้าซะแล้ว ทิง้ ไว้แต่ลายเซ็นให้ดตู า่ งหน้าทีห่ ลังล�าโพง
ส่วนเจ้าแอมป์ Hovland Radia ก็เลิกไปแล้วเช่นกัน แต่
หนักกว่า เพราะแบรนด์นถี้ งึ กับปิดโรงงานไปเลย อย่างไรก็ดี
ผมขอสรุปความส่งท้ายกับเจ้าสายล�าโพงและสายสัญญาณ
Tellurium Q Silver Diamond ดังนี.้ ..
มีค�ากล่าวว่า การอัพเกรดบรรดาสายเชื่อมต่อทั้งหลาย
ทั้งปวงนั้น สายไฟฟ้าเป็นการอัพเกรดที่เห็นผลได้มากที่สุด
อันนี้ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยกล่าว และวันนี้ก็ยังคงยืนยัน
เช่นนัน้ แต่สา� หรับสาย Tellurium Q Silver Diamond ทีเ่ ป็น
อนุกรมสูงสุดของค่าย (ไม่นบั ตระกูล Statement) ผมคงจะ
ต้องกล่าวเพิม่ เติมเข้าไปอีกด้วยว่า นีเ่ ป็นการอัพเกรดทีเ่ ห็นผล

TELLURIUM Q : SILVER DIAMOND
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พอๆ กับการอัพเกรดสายไฟครับทาน ทีนกี้ ต็ อ งพิจารณาวา การอัพเกรด
ดวยสายสัญญาณและสายลําโพงในอนุกรมสูงสุดที่ใหผลเทียบเทากับ
การอัพเกรดสายไฟนั้น มันคุมคาเพียงไร สําหรับผมแลว นี่เปนสาย
สัญญาณและสายลําโพงที่ใหความแตกตางและโดดเดนมากพอที่ทําให
ผมไมอาจปฏิเสธการอัพเกรดทีส่ าํ คัญในครัง้ นีไ้ ปได แมวา ไดใชเวลาพิสจู น
คุณคา และขจัดความลังเลมากกวาคนอืน่ หรือกรณีอนื่ ๆ ก็ตาม มันปลุก
ไฟบางอยางในตัวทีท่ าํ ใหผมตองลุกมาปดกวาดจัดแจงชําระสะสางและ
กระตือรือลนเพือ่ การฟงเพลงในมิตทิ นี่ า คนหาตอไป (คึกคักและรืน่ รมย)
ถาคุณแนใจวา ซิสเต็มในระบบใหความสมดุลและเปนกลาง(ดี)
มากพอ คุณตองการการปลดปลอยสัญญาณตนกําเนิดชนิดไรตวั ตนของ
สายนําสัญญาณหรือสายลําโพง และตองการฟงเสียงจริงๆ ในซิสเต็ม
ของคุณ ขอใหทา นพิจารณาทดลองฟง Tellurium Q Silver Diamond
เปนตัวเลือกในลําดับ Top 3 ในการอัพเกรดสายดวยครับ ออ! นัน่ ยัง
หมายความรวมไปถึงราคาสายแบรนดอื่นๆ ที่ขายแพงกวากัน 3 เทา
ดวยนะครับ แนะนําเปนอยางยิง่ . ADP
ULTIMATE REFERENCE SYSTEM
Front End Player
Meridian 818 Reference AudioCore +
Sooloos Digital Media
CD Player
Ayre C5xe MP upgraded
Analogue Player
• Oracle Delphi Vi, SME V Tone Arm,
Phasemation PP1000 phono cartridge
• Michell Engineering Orbe SE, Arm SME309,
Benz Wood SL
• Thorens TD 124, Arm SME 3009 Series II
Improved, Benz Wood SL
• Rega RP3 with Arm RB303 & MM cartridge Elys 2
Pre Amplifier
AudioValve Conductor
Phono Stage
ASR Basis Exclusive, Rega Phono
Amplifier
Hovland Radia
Speaker
Manger Zerobox109 lle LE / TAOC HST + B&W DB1
Cable Interconnect • Balance XLR, Tellurium Q Silver Diamond,
Nordost Tyr 2
• Single end, Nordost Tyr 2
Speaker Cable
Power Conditioner
Power Chord

Room Acoustics

Fun & Toy

Tellurium Q Silver Diamond
Quantum QB4, QB8, Vibex DC filter,
• Hovland Reference
• Cardas Golden Reference
• Nordost Vishnu
• Quantum power cable
Custom made to Schroeder & RPG diffuser,
custom made reflector panel,
custom made wall panel damper per RPG, Room
dimensional optimized and
calibrated per RPG software
TAOC equipment rack CS series, TAOC Speaker
Stand HST, Symposium Roller Block 2+,
Cardas Cube, Ayre Myrtle wood block,
Symposium Ultimate Platform

สายสัญญาณ Tellurium Q (XLR) ราคา 150,000 บาท / 1M.
(เพิม่ 15,000 บาท / 0.5 M.)
สายลําโพง Tellurium Q
ราคา 290,000 บาท
นําเขาและจัดจําหนายโดย SOUND BOX
โทร. 089-920-8297, 0-2642-1448

ULTRA BANK 25000 W
“แกมลิง สําหรับระบบกระแสไฟฟาในชุดเครื่องเสียง แนะนําเปนอยางยิ่งสําหรับ
ทานที่มีกําลังทรัพยพอ เจาสิ่งนี้จะชวยยกระดับใหชุดเครื่องเสียง ‘ดีขึ้น’ ‘มีแรงสงมาก
ขึ้น...’ คุณสมบัติในการถายทอดมิติเวทีเสียงราวกับเขาไปอยูในหองอัดเสียง และที่สําคัญ
คือ... ทั้งหมดนี้ มิไดไปแตะตองดุลนํ้าเสียงที่มีอยูแตเดิมครับ ในการใชงานครั้งแรกตอง
เสียบไฟทิ้งไว 6 ชั่วโมง แลวจึงจะไดสัมผัสกับประสิทธิภาพของเครื่อง และหลังจากนั้น
ถาคุณเสียบไฟแชไวตลอดอีก 200 ชั่วโมงนูนแหนะครับ Frank ตัวจริงเขาถึงจะมา”
ทดสอบโดย: ดร. ชุมพล มุสิกานนท / No.250 / ธันวาคม 2560

TOMBO AUDIO
SPOOKY AC-02

TOMBO AUDIO
KHUNPOL

“สายเอซี เ ส น เขี ย วกั บ สํ า เนี ย ง
อะนาล็อกหนึ่งเดียว ใหคุณเสพดนตรี...
ห า ย ใ จ ไ ด  สั ม ผั ส เ ส  น เ สี ย ง ส ม จ ริ ง
และทําไดจริงกับทุกซิสเต็ม เนนความ
ละเอียดออน ผอนคลาย ลื่นไหลไปตาม
จังหวะดนตรีอยางสบายอารมณ”
ทดสอบโดย : ภมรเดช หัสเนตร
/ No.245 / กรกฎาคม 2560

“สายขุ น พลคื อ สายเป า หมายที่
นั ก เล น ฯ ตามหามานาน มั น ตอบ
ทุ ก ป ญ หาคาใจโดยไม ต  อ งใช ตั ว ช ว ย
เปนสายที่ฟงงาย ใหโทนบาลานซดี สงัด
มิติโฟกัสแพรวพราว บรรยากาศดนตรี
เปนธรรมชาติ ฟงแลวสบายอารมณ บม
เพาะความเปนออดิโอไฟล”
ทดสอบโดย : ภมรเดช หัสเนตร
/ No.249 พฤศจิ ก ายน 2560 /
No.251 มกราคม 2561

TOMBO AUDIO PRODUCTS

อาคารฟอรจ�นทาวน ชั้น 3 หอง 3008-009

โทร. 08-1659-6165, 08-5489-7606

