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Tellurium Q เปน็บรษิทันอ้งใหมไ่ฟแรง ทีม่แีนวคดินา่สนใจมากทเีดยีว ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของการออกแบบ หรอืการ
แบง่แยกบคุลกิเสยีงของสายแตล่ะรุน่ออกมาเปน็กลุม่ ใหเ้ลอืกตามความตอ้งการและความเหมาะสม ทีบ่อกวา่นา่สนใจ
คือ มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการแม็ตชิ่งสายแต่ละกลุ่มไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน เข้าใจง่าย อย่างน้อยก็ไม่
ทำาให้นักเล่นเกิดความสับสน หรือเลือกแต่รุ่นแพงที่สุดเท่าที่จะซื้อได้เพียงอย่างเดียว ช่วยให้นักเล่นสามารถพิจารณา
เลือกสาย ในกลุ่มที่มีบุคลิกตรงกับรสนิยมและเหมาะสมกับระดับของซิสเต็มได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นมากที่สุด

รายละเอียดที่น่าสนใจ
แนวคดิของบรษิทันัน้เชือ่วา่ วสัดตุวันำาทกุชนดิทีส่ญัญาณวิง่ผา่น ลว้นทำาตวัเปน็ฟลิเตอรท์างอเิลก็ทรอนกิสอ์ยา่ง

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ฟลิเตอรเ์หลา่นีไ้มไ่ดเ้พิม่เตมิเสรมิแตง่ หรอืไปเปลีย่นแปลงความถีข่องสญัญาณทีผ่า่นเขา้มา แตจ่ะมผีล
ตอ่การเปลีย่นแปลงของคลืน่เสยีง (แอมปลจิดู) ในหลายยา่นความถี ่และ/หรอืความสมัพนัธข์องเฟสสญัญาณ  แนน่อน
ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น สัญญาณเอาท์พุทที่ผ่านตัวนำาออกมา ย่อมเกิดความบิดเบือน หรือผิดเพี้ยนไปจากต้นทางไม่มากก็

Silver Diamond Speaker Cable / Interconnect
เพชรน้ำ�เอกแห่งเก�ะอังกฤษ

Tellurium Q เป็นแบรนด์ส�ยสัญญ�ณจ�กประเทศอังกฤษท่ีผู้เขียนได้ยินชื่อเสียงม�น�นพอสมควร 
เพร�ะต้ังแตท่ีบ่รษัิทเปดิตวัม�ไม่กีป่ ีกก็ว�ดร�งวลัจ�กฝัง่ยโุรปหล�ยสถ�บนัม�นบัไมถ่ว้น แตจ่นแลว้จนรอด 
ผูเ้ขยีนกย็งัไมม่โีอก�สไดท้ดลองใชง้�นด้วยตัวเองอย�่งจริงจงัสักที จนชว่งเดือนพฤศจกิ�ยนทีผ่�่นม� ส�ย
สญัญ�ณซรีสี ์Silver Diamond กเ็ดนิท�งม�อยูใ่นหอ้งทดสอบของผูเ้ขยีนเปน็ทีเ่รียบรอ้ย ตอ้งบอกว�่ประทบั
ใจกบัรปูร�่งหน�้ต�ทีบ่ง่บอกคว�มไม่ธรรมด�ของของส�ยรุ่นนีม้�กพอสมควร ส�ยท่ีท�งร�้น Sound Box 
ส่งม�ให้ทดสอบนั้นมีทั้งส�ยสัญญ�ณแบบอ�ร์ซีเอคว�มย�วหนึ่งเมตร และส�ยลำ�โพงคว�มย�ว 2.5 เมตร
ทีป่ระกอบสำ�เรจ็เข�้หวับ�น�น�่ม�จ�กโรงง�น ถ�้ไมน่บัรุน่พเิศษระดับเรอืธงอย�่ง Statement ทีแ่ยกตวัเปน็
เอกเทศแล้ว Silver Diamond ก็ถือเป็นซีรีส์รุ่นท็อปล่�สุดของบริษัทในขณะนี้
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นอ้ย ดว้ยเหตนุี ้ทาง Tellurium Q จงึมุง่เนน้ไปทีค่วาม
พิถีพิถัน ในการออกแบบองค์ประกอบทุกอย่างของ
สาย เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวัสดุตัวนำา รวม
ถงึลดคา่ความผดิเพีย้นทางเฟสของสญัญาณใหเ้หลอื
น้อยที่สุด ขจัดความพร่าเบลอของย่านความถี่ต่างๆ 
ผลลพัธค์อืความชดัเจน และความโปรง่ใสอยา่งทีค่วร
จะเป็นของสัญญาณต้นทางกลับคืนมา

รายละเอียดเชิงเทคนิคของสายค่อนข้างเป็น
ความลับ Geoff Merrigan ผู้ออกแบบให้เหตุผลไว้สอง
ประการ หนึง่คอืไมต่อ้งการใหค้วามลบัรัว่ไหลออกไป
ยังคู่แข่ง สองคือเมื่อเข้าใจเรื่องของทฤษฎีไฟฟ้าและ
ตัวนำาจริงๆ แล้ว หัวใจของมัน คือการรักษาสมดุล
ระหว่างตัวแปรต่างๆ และไฟน์จูนอย่างละเอียด ให้
องคป์ระกอบทกุภาคสว่น ทำางานประสานกนัไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ผลลัพธ์ของเสียงจากต้นทางสู่
ปลายทางมีความผิดเพี้ยนน้อยที่สุด ดังนั้นการโชว์
สเปคตวัเลขทีด่สูวยหรจูงึไมใ่ชป่ระเดน็สำาคญั เทา่กบั
ผลลพัธท์างเสยีงทีห่ไูดย้นิ เทา่ทีผู่เ้ขยีนพอจะคน้ขอ้มลู
ได้ วัสดุตัวนำาที่ทาง Tellurium Q เลือกมานั้น ไม่ใช่
ตัวนำาสัญญาณไฟฟ้าดีที่สุดอย่างเงินบริสุทธิ์ แต่เป็น
ทองแดงเคลือบด้วยเงิน เพราะจากการทดสอบของ
บริษัท ตัวนำาทองแดงที่เคลือบเงินในสัดส่วน รวมถึง
โครงสร้างที่เหมาะสม สามารถนำาพาสัญญาณได้ถูก
ต้องแม่นยำาตามอุดมคติของบริษัทมากกว่า และเท่า
ทีล่องพจิารณาดว้ยตาเปลา่ รวมทัง้สมัผสัดว้ยมอื ทัง้
สายลำาโพงและสายนำาสญัญาณ มคีวามแขง็ในระดบั
หนึ่ง (แต่ยังดัดตัวได้ดี) คาดว่าน่าจะเป็นตัวนำาแบบ
โซลดิคอรใ์นลกัษณะรปูทรงแบบหนา้ตดัเหลีย่ม (Rect-
angular) ตวัสายหุม้ดว้ยตาขา่ยถกัสดีำา หวัแจค็เคลอืบ
ผวิดว้ยเงนิบรสิทุธิไ์มข่ดัเงา ในสว่นของสายลำาโพงจะ
แยกสายตัวนำาขั้วบวกและขั้วลบให้ห่างจากกัน

อยา่งทีเ่กริน่ไวต้อนแรกสายทัง้หมดของ Telluri-
um Q แบง่ออกเปน็กลุม่ครา่วๆ ทัง้หมด สามกลุม่ตาม
โค้ดสี ได้แก่ สีน้ำาเงิน (Blue Range) เป็นกลุ่มระดับเริ่ม
ต้น ให้โทนเสียงติดอุ่นเล็กน้อย ช่วยลดขอบคมแข็ง
ของปลายแหลมในซิสเต็มที่เสียงติดสว่างหรือจัดเกิน
ไป หรือซิสเต็มแบบโฮมเธียร์เตอร์ ให้มีความลื่นไหล
ฟังสบาย สีดำา (Black Range) กลุ่มระดับกลางถึงสูง 
นอกจากความลื่นไหล เสียงจะมีความโปร่งขึ้นไปอีก
ระดับ โทนัลบาลานซ์สมดุล และเปิดเผยรายละเอียด
เสยีงของซสิเตม็ออกมาไดม้ากยิง่ขึน้ สดุทา้ยคอืสเีงนิ 
(Silver Range) ซึ่งเป็นซีรีส์สูงสุด ให้คุณภาพเสียงดี
ที่สุด มีบุคลิกส่วนตัวน้อยที่สุด เปิดเผยศักยภาพของ
ซิสเต็มอย่างตรงไปตรงมา มีพลังแฝงแต่ไร้เกรนสาก

หยาบกร้านในเนื้อเสียง ซึ่งสายรุ่น Silver Diamond ที่นำามาทดสอบจะอยู่ในกลุ่มนี้
สายแต่ละกลุ่มสีนั้น สามารถนำามามิกซ์แอนด์แมทช์ได้ตามความเหมาะ

สม แต่ทางบริษัทแนะนำาว่าไม่ควรนำาสายในกลุ่มสีน้ำาเงินมาจับคู่กับสายกลุ่มสี
เงนิ เนือ่งดว้ยประสทิธภิาพทีห่า่งกนั  รวมถงึบคุลกิเสยีงทีอ่ยูใ่นโทนทีเ่กอืบจะตรง
ขา้มกนั กลบักลายเปน็ผลเสยีทีท่ำาใหป้ระสทิธภิาพโดยรวมลดลงไป ตรงนีบ้อกเปน็
นัยสำาหรับท่านที่ต้องการจะนำาสาย Tellurium Q ไปใช้งานร่วมกับสายแบรนด์อื่น 
สามารถนำาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจได้ โดยส่วนตัวผู้เขียนได้ลองจับคู่กับ
สายอื่นๆ ในห้องฟัง พบว่า Tellurium Q Silver Diamond จะไปกันได้ดีกับสายที่มี
โทนเสยีงออกไปทางเปดิโปรง่ สวา่ง มากกวา่สายโทนอุน่ ซึง่กส็อดคลอ้งไปในทาง
เดียวกับข้อมูลของทางบริษัท 

ติดตั้งเข้าระบบ
ช่วงแรกที่ได้รับสายชุดนี้มาทดสอบ มีความคิดที่จะเขียนรีวิวแยกเป็นสอง

เรื่องสำาหรับสายสัญญาณและสายลำาโพง แต่หลังจากทดลองฟังไปเรื่อยๆ พบว่า 
มันมีความน่าสนใจในแง่ของการส่งเสริมซึ่งกันและกันในน้ำาเสียง มากกว่าการใช้
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สายคนละแบรนด์มากเป็นพิเศษ และโทนเสียงหลักๆ 
มบีคุลกิคลา้ยคลงึกนัดว้ยอกีประการ ผูเ้ขยีนจงึตดัสนิ
ใจรวมรวีวิเปน็เรือ่งเดยีวเสยีเลย สำาหรบัสายสญัญาณ
นั้น ในซิสเต็มของผู้เขียน จะสำาแดงประสิทธิภาพได้
สูงสุดเมื่อเชื่อมต่อช่วงปรีแอมป์ไปยังเพาเวอร์แอมป์ 
สว่นสายลำาโพงนัน้เชือ่มตอ่ตามปกต ิเพยีงแตต่วัสาย
นั้นมีขนาดใหญ่และมีน้ำาหนักพอประมาณ การเชื่อม
ต่อควรจัดวางตำาแหน่งสายให้ดี ไม่ให้ดึงหรือรั้งขั้วต่อ
สายลำาโพงของทัง้แอมปแ์ละลำาโพงมากเกนิไป ผูเ้ขยีน
ชอบขัว้ตอ่บานานา่ของรุน่นีเ้ปน็พเิศษ เพราะสามารถ
หมุนปลอกให้หัวล็อคแน่นกับขั้วต่อสายลำาโพงได้
อย่างแนบแน่น ไม่ต้องกลัวว่าจะคลายตัวออกหาก
ใช้ไปนานๆ ผู้เขียนทดสอบด้วยการฟังสายสัญญาณ
และสายลำาโพงแยกกัน รวมถึงใช้ร่วมกันเพื่อสรุปผล
ในท้ายสุด ตัวสายน่าจะผ่านการใช้งานมาแล้ว แต่ก็

เบิร์นอินต่อด้วยการเล่นเพลงตามปกติอีกราว 100 ชั่วโมงให้แน่จะว่าดุลเสียงจะ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก จึงเริ่มการทดสอบ

ผลการลองฟัง
จุดเด่นของสาย Tellurium Q Silver Diamond คือการให้โฟกัสของเสียงที่ชัด

คมถึงที่สุด แต่ไม่ใช่ความชัดเจนแบบขึ้นขอบแข็ง หากจะอธิบายให้เห็นภาพ ก็
คงคล้ายๆ กับการปรับเลนส์มือหมุนของกล้องฟิลม์ จนได้จุดโฟกัสที่คมชัดไร้เงา
ซ้อนเหลื่อมที่ขอบภาพ ทำาให้เรามองเห็นรายละเอียดของพื้นผิวต่างๆ ได้ชัดเจน 
มีมิติตื้นลึกเป็นธรรมชาติ ส่วนเรื่องของเสียง สาย Silver Diamond ให้แต่ละเสียง
มีอิมเมจที่ขึ้นรูปเป็นตัวตนชัดเจน ไร้ความพร่าเบลอในน้ำาเสียงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งใน
แง่นี้ Silver Diamond ทำาคะแนนได้โดดเด่นกว่าสายทั้งหมดที่ผู้เขียนเคยฟังมา ผล
ที่ตามมาคือ รายละเอียดหยุมหยิมที่เคยซุกซ่อนอยู่ ก็เผยตัวกันออกมาให้ได้ยิน
อย่างเป็นระบบระเบียบ ระยิบระยับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยที่แผ่วเบาแค่
ไหน ก็ถ่ายทอดออกมาให้ได้ยินกันอย่างหมดเปลือก โดยที่ไม่รู้สึกถึงความหยาบ
กระดา้งในเนือ้เสยีงเลย มชีอ่งวา่งชอ่งไฟทีเ่ปดิโปรง่เปน็อสิระดมีาก ใหม้วลอากาศ
ระหวา่งชิน้ดนตรทีีใ่สสะอาด นิง่ ทนัททีีล่องเปลีย่นสายเสน้อืน่เขา้ไปแทนดเูหมอืน
ทุกอย่างจะมีม่านหมอกจางๆ เข้ามาปกคลุมตัวเสียงไปในทันที

โทนัลบาลานซ์รักษาความเป็นกลางได้ดีเยี่ยม ไม่หนักไปทางด้านทุ้มหรือ
แหลม และมคีวามเปน็มอนเิตอรอ์ยูใ่นตวัสงู เวลาทีเ่ปลีย่นสายรุน่นีเ้ขา้ไปในซสิเตม็
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จะรูเ้ลยวา่ โทนเสยีงโดยรวมของซสิเตม็ยงัคงเดมิ ยา่น
เสียงแหลมมีความละเอียด เนียน สว่างแต่ไร้อาการ
ขึน้ขอบ  ทอดปลายหางเสยีงไปไดจ้นสดุและจางหาย
ไปอยา่งนา่ฟงั มวลอากาศทีห่อ้มลอ้มตวัเสยีงมคีวาม
เข้มข้น โปร่งกระจ่าง ทำาให้เสียงเครื่องดนตรีต่างๆ มี
ความสดตื่นตัว มีชีวิตชีวา ใกล้เคียงเสียงจริงๆ ขึ้น
ไปอีกระดับ พื้นเสียงเงียบสงัดทำาให้เสียงกลางสกัด
หลุดลอยขึ้นรูปเป็นสามมิติ ให้น้ำาหนักการย้ำาเน้นได้
ละเอียดอ่อน สามารถถ่ายทอดเสียงร้องออกมาได้
อารมณด์มีาก ยา่นเสยีงทุม้ไมอ่วบหนา แตใ่หโ้ฟกสัที่
ชดัเจน ฉบัไว หนกัแนน่และหนกัหนว่ง มรีายละเอยีด
ของเสียงทุ้มตลอดย่านจนถึงทุ้มลึก แถมควบคุม
ย่านทุ้มได้อย่างเด็ดขาดไม่รุ่มร่าม ใครที่เล่นลำาโพง
วางหิ้งแล้วใช้สายรุ่นนี้ก็จะช่วยให้ย่านทุ้มปลดปล่อย
ออกมาได้เต็มพิกัดเท่าที่ลำาโพงจะตอบสนองได้ ส่วน
ใครที่ใช้ลำาโพงตั้งพื้นขนาดใหญ่ น่าจะได้สะใจกับ
พลังเสียงและทุ้มคุณภาพแบบเนื้อๆ เน้นๆ จากสาย
รุ่นนี้ เสียดายไม่มีโอกาสได้ทดลองกับแอมป์หลอด
สุญญากาศ แต่คาดว่าลักษณะเสียงแบบนี้น่าจะไป
กันได้ดีไม่แพ้แอมป์โซลิดสเตท

ทีนี้เมื่อสายไม่ได้ไปเปลี่ยนโทนเสียงเดิมๆ ของ
ซิสเต็มแล้ว สายรุ่นนี้ให้อะไรกลับมาบ้าง เมื่อเสียง
ไร้ความบิดเบือนของเฟส โฟกัสเข้ารูปแบบร้อยเปอร์-
เซ็นตามที่กล่าว ไดนามิกความจะแจ้งก็จะตามมา 
ให้ไดนามิกความฉับพลันหรือทรานเชียนต์ดีขึ้นอย่าง
มาก เสยีงเครือ่งเคาะโลหะใหค้วามสดฉบัพลนัเสมอืน
จริงมากทีเดียว ฟังเสียงแส้ที่ไล้ฉาบแล้ว ฟังออกเลย
ว่าเป็นเส้นฝอยละเอียดเป็นเส้นจริงๆ ไม่ได้ฟังติดกัน
เป็นพรืด พวกเครื่องสายอย่างพวกไวโอลิน ได้ยิน
รายละเอียดการสีของคันชักที่สดฉับพลันพร้อมกับ
ให้ความต่อเนื่องลื่นไหลได้อย่างสมดุล ซึ่งเป็นการนำา
เสนอคุณสมบัติของเสียงที่ไม่ค่อยพบบ่อยนัก มวล
เสยีงทกุยา่นความถีม่พีละกำาลงัแฝงเพิม่ขึน้ หวัโนต้มี

น้ำาหนกั มแีรงปะทะทีห่นกัหนว่ง ฉบัพลนัมากขึน้ รวมถงึเนือ้เสยีงทีเ่ตม็อิม่ สะอาด
เกลี้ยงเกลา ควบแน่น เหมือนเพิ่มพลังให้เพาเวอร์แอมป์ขึ้นไปอีกสักสองถึงสาม
เทา่ตวั ซึง่ไมใ่ชก่ำาลงัอดัฉดีแบบบา้พลงั แตเ่ปน็การสำาแดงพละกำาลงัแฝงแบบมชีัน้
เชงิ ถา่ยทอดออกมาอยา่งถกูทีถ่กูทาง มจีงัหวะจะโคน (คณุสมบตันิีต้วัสายลำาโพง 
Silver Diamond จะโดดเด่นมากกว่าสายสัญญาณ) ในขณะเดียวกันจังหวะจะโคน
ของเสียงก็มีความแม่นยำาถูกต้องมากขึ้น ช้าเป็นช้า เร็วเป็นเร็ว ไทม์มิ่งเที่ยงตรงดี
มากๆ  อีกทั้งยังให้น้ำาหนักการย้ำาเน้นของเสียงที่เด็ดขาด จะแจ้ง

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ มีลูกหนัก
เบาครบถ้วน ไม่ใช้โยนออกมาแบบแบนราบเป็นหน้ากระดาน มีหลายเสียงที่รู้สึก
เหมือนคลุมเคลือก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ Silver Diamond ก็เปิดเผยตัวตนออกมาได้
อย่างน่าตื่นใจ สายบางรุ่นแหลมชัด กลางชัด แต่เบสเบลอ บางรุ่นเบสดีแค่กลาง
แหลมติดทึบไม่เปิดโปร่ง บางรุ่นชัดเจนทุกย่านเสียงแต่เนื้อบาง หรือเสียงหนา
แต่อ่อนรายละเอียด ทั้งหมดทั้งมวลไม่ปรากฏอาการได้อย่างเสียอย่างออกมาให้
เห็น สาย Silver Diamond ชั่งน้ำาหนักของทุกภาคส่วนออกมาได้อย่างพอดิบพอดี
จริงๆ นอกจากนี้ยังให้เวทีเสียงที่โปร่งกระจ่าง มีช่องว่างช่องไฟโปร่งโล่งเป็นอิสระ 
แยกเลเยอร์ของชิ้นดนตรีได้เด็ดขาดดีมาก ไม่เว้นแม้ได้ริมๆ ขอบเวทีเสียงก็ยังให้
ความชัดเจนไม่คลุมเครือ และไม่ว่าจะฟังในระดับความดังแบบไหน ทั้งบิดโวลุ่ม
เบาๆ เป็นแบ็คกราวด์มิวสิค หรือเร่งระดับความดังสูงสุดเท่าที่หูจะรับไหว ก็ยังคง
ถ่ายทอดคุณสมบัติดังกล่าวออกมาให้รับรู้ได้ตลอดเวลา
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ข้อดีของบุคลิกที่เปิดเผย ตรงไปตรงมาแบบ
นี้ หากซิสเต็มมีความลงตัวดีอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ก็
จะช่วยดึงเอาประสิทธิภาพที่แท้จริงของซิสเต็มนั้นๆ 
ออกมาได้เต็มพิกัด โดยไม่เข้าไปแต่งเติมเสริมแต่
บุคลิกส่วนตัวเข้าไป แต่ในทางตรงกันข้าม สายรุ่น
นี้ก็สามารถฟ้องข้อบกพร่องของซิสเต็มที่ยังไม่ลงตัว
ออกมาได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกัน ส่วนตัวผู้เขียน
ชอบมาก เพราะมันช่วยให้เราได้ยินข้อบกพร่องเล็กๆ 
น้อยของซิสเต็มแล้วทำาการปรับจูนแก้ไขได้โดยง่าย 
เวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในระบบสามารถฟัง
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างละเอียด สำาหรับท่านที่
ทดลองสายรุ่นนี้แล้วไม่ถูกใจ อาจต้องทดลองอกแรง
ขยบัปรบัเปลีย่นซสิเตม็ใหเ้ขา้ทีอ่กีสกัหนอ่ยรบัรองวา่
ผลตอบแทนนั้นคุ้มค่าแน่นอน หรืออีกทางเลือกอาจ
ลองเปลี่ยนไปใช้สายรุ่นรองอย่างในกลุ่มของ Black 
Range ดู เพราะสายอย่าง Silver Diamond  ไม่ใช่สาย
ทีจ่ะเขา้ไปชว่ยแกป้ญัหาขอ้บกพรอ่งใหก้บัซสิเตม็ แต่
เปน็สายทีอ่อกแบบมาเพือ่การถา่ยทอดสญัญาณจาก
ต้นทางไปสู่ปลายทางตามความเป็นจริง ไม่ตกหล่น
และไม่บิดเบือนอย่างแท้จริง

สรุป
Tellurium Q Silver Diamond คือสายที่จะดึง

เอาศักยภาพที่แท้จริงของซิสเต็มออกมาได้เต็มพิกัด 
โดยไม่มีบุคลิกส่วนตัวเข้าไปเจือปน เหมาะกับคนที่
ต้องการฟังรายละเอียดและน้ำาเสียงจากซิสเต็มจริงๆ 
สำาหรับท่านที่มีซิสเต็มลงตัวในระดับนึงแล้ว หากได้

ลองสายรุน่นี ้ทา่นอาจจะแปลกใจวา่ซสิเตม็ของทา่นยงัมอีะไรซอ่นอยูอ่กีมากมาย 
แนะนำาวา่ถา้อยากไดป้ระสทิธภิาพสูงสดุควรจะใชร้ว่มกนัทัง้สายสญัญาณและสาย
ลำาโพง และ Tellurium Q Silver Diamond ก็อาจจะเป็น “The Missing Link” ที่ขาด
หาย ซึ่งท่านกำาลังตามหาอยู่ก็เป็นได้

อุปกรณ์ร่วมทดสอบ
แหล่งโปรแกรม – PC เน็ตเวิร์คเพลเยอร์, แด็ค Chord: Mojo, เครื่องเล่น

ซีดี Micromega Stage 2
ภาคขยาย – อนิทเีกรทแอมป ์Bryston: B-60, เพาเวอรแ์อมป ์NAD: 216THX
ลำาโพง - ลำาโพงวางหิ้ง Totem Signature One, Canton Vento 836, KEF Q 

Compact, ลำาโพงตั้งพื้น Totem Tribe Tower
สายเชื่อมต่อ - สายดิจิทัล USB Furutech: Formula 2, สายดิจิทัลโคแอก-

เชียล QED: Qunex SR75, สายสัญญาณอะนาลอก Tchernov Special XS, สาย
สัญญาณอะนาลอก Taralabs: TL-101, สายไฟเอซี Shunyata: Python VX, Cardas: 
Crosslink 1s, Kimber: Powerkord, Audience AU 24 SX, สายลำาโพง Furukawa 
FS-2T30F, PAD: Aqueous Aureus

อุปกรณ์เสริม - ปลั๊กผนัง PS Audio: Power Port Premiere (Audiophile 
Grade), ปลั๊กกรองไฟ Clef: Power Bridge 8 (เปลี่ยนปลั๊กเป็น Wattgate 381), ตัว
กรองไฟ X-filter, ตัวกรองนอยส์ Audio Prism: Quite Line mkIII, ตัวกรองนอยส์ 
Audio Quest: Jitter Bug, iFi Audio: iDefender 3.0, ผลึกควอตซ์ Acoustic Revive: 
QR-8, ตัวอุดปลั๊ก Isoclean, บานาน่าปลั๊ก Monster X-Terminator, ขาตั้งลำาโพง 
Atacama: HMS 1, ชั้นวางเครื่องเสียง Audio Art 

ขอขอบคุณ ร้าน Sound Box อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 

ชั้น 3 โทร. 092-890-4660, 094-124-2732 ที่เอ้ือเฟื้อสินค้าสำาหรับการ

ทดสอบในครั้งนี้
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