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สไตล์
สินค้าของ Clef-Audio ไม่ว่าชิ้นใดไม่

เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งทางด้านรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่ง

แทบทั้งหมดเหล่านั้นจะให้รูปลักษณ์ที่

ดูดีมากๆ ดูดีอย่างเป็นตัวของตัวเอง (มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว) ดูเนี้ยบเฉียบขาด

เรียบร้อยและสวยงาม (และดูไฮเทคไป

ดว้ยพรอ้มๆ กนั) ImagePLUS กไ็มต่า่ง

ไปจากสนิคา้ชัน้ดขีอง Clef-Audio อืน่ๆ  

 มันมีลักษณะเป็นกล่องเล็กๆ รูป

พรรณสณัฐานยาวๆ ทำดว้ยอะลมูนิัม่พน่สี

ดำสนิท ยึดปิดหัวท้ายอย่างแน่นหนา

มัน่คง มกีารเซาะเปน็รอ่งไปตามแนวนอน

ขนานไปกับตัวกล่องและลบขอบมุมให้

โค้งมน ด้านใต้ก็จะพับให้เป็นขาไปด้วย

ในตวั 

 ใช้สายไฟ AC คุณภาพสูง 

(Furutech Cable FP-314 Ag-II ) 

ต่อจากตัวกล่องไปหาปลั๊กส่วนท้ายที่

เปน็ปลัก๊ IEC เพือ่เสยีบเขา้กบัเครือ่งที่

ใชง้าน (ใชป้ลัก๊ Furutech FI-15)  

 ขนาดความยาวของกล่องก็มาก

กวา่หนึง่คบืเลก็นอ้ย กวา้งกป็ระมาณ

สามนิว้และสงูประมาณสองนิว้ครึง่นบั

วา่กะทดัรดันา่ใชง้านมาก  

 โดดเดน่ดว้ยสญัลกัษณเ์ครือ่งหมาย 

+ ซึง่ขณะทีย่งัไมม่กีระแสไฟไหลผา่น 

(ขณะยงัไมไ่ดเ้สยีบไฟ) เครือ่งหมาย + 

ดงักลา่วกจ็ะเปน็สขีาวสะอาดตา ครัน้

มไีฟเขา้กจ็ะเปลีย่นสเีปน็สนีำ้เงนิอยา่ง

สวยงามและลำ้สมยั 

  

Clef-Audio 
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High Definition Video Image Enhancer 
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ทดสอบ

เปน็ความจรงิทีว่า่ ImagePLUS ใหภ้าพใสสะอาด

ขึน้, เพราะทนัททีีเ่หน็ภาพกแ็สดงใหเ้หน็อยา่งแตก

ตา่งชดัเจนเลยวา่สญัญาณรบกวน (ทีไ่มม่อียูใ่น

แผน่) จะลดนอ้ยลงไปอยา่งมาก ดงันัน้, คณุกจ็ะ

มองเหน็ภาพทีม่คีวามกระจา่งขึน้ ลกัษณะมวัซวั

หรอืมเีมด็สแีปลกปลอมเลก็ๆ นอ้ยๆ จะหายไป สี

จะสะอาดและสดใสขึน้สวยงามขึน้ การที ่ Image 

PLUS ช่วยให้ภาพสะอาดโดยการลดทอนสิ่ง

สกปรกสัญญาณแปลกปลอมที่เจือปนเข้ามา

ระบบไฟของระบบภาพแตก่ไ็มไ่ดไ้ปมผีลตอ่ราย

ละเอียดภาพที่จะถูกลดทอนลงไปด้วย แต่กลับ

เปน็วา่เราจะมองเหน็รายละเอยีดเลก็ๆ ตา่งๆ (ทีม่ี

อยู่แล้วแต่เคยเห็นในลักษณะเบลอๆ เลือนๆ) 

อย่างเช่นรายละเอียดของใบไม้ต้นหญ้าในระยะ

ปานกลางหรือรายละเอียดผิวพรรณของคนใน

ระยะใกล้ที่เคยเห็นมัวๆ พอจะมองเห็นราย

ละเอียดบ้างแต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็จะดูใส

กระจา่งและแสดงรายละเอยีดความชดัเจนมากขึน้ 

มคีวามแจม่ชดัขึน้เหน็ชดัลกึลงไปในรายละเอยีด 

นอกจากนั้น ImagePLUS ก็จะให้ความคมชัด

ของขอบวตัถภุาพมากขึน้ ขอบวตัถภุาพทีค่มกรบิ  

 สุดยอดมากคือความสามารถในการแสดง

พกิดัลำดบัชัน้ใกลไ้กลทีแ่ยกแยะกนัอยา่งเดด็ขาด

อยา่งมาก เปน็ความเหนอืชัน้ทีน่า่ประทบัใจมากๆ 

เลยทเีดยีว  

 สดุยอดอยา่งมากๆ คอืการทีส่ามารถแสดง

รายละเอียดในฉากมืดที่เหนือชั้นเป็นพิเศษ 

(แนะนำสำหรบัทา่นทีต่อ้งการเหน็รายละเอยีดใน

ฉากมืดที่เป็นพิเศษกว่าใครๆ ในการลงทุนที่ต่ำ

อย่างยิ่ง) มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ในฉากมืด

ทุกๆ อย่างที่มีอยู่ในนั้น จนสามารถแยกแยะข้อ

ปลกียอ่ยตา่งๆ ไดอ้ยา่งละเอยีดสมจรงิอยา่งไมน่า่

เชือ่วา่เพยีงลงทนุไปไมก่ีม่ากนอ้ยกส็ามารถแสดง

รายละเอยีดดงักลา่วไดอ้ยา่งเหนอืชัน้เชน่นี้ 

 ImagePLUS มสีว่นชว่ยในเรือ่งบรรยากาศ

ภาพดว้ยเหมอืนกนั จงึไดภ้าพทีม่าพรอ้มทัง้ความ

ใสสะอาด, คมชัด, ขอบวัตถุภาพชัดเจนและคม 

ให้การแยกแยะพิกัดลำดับชั้นอย่างเด็ดขาดไม่

คลมุเครอื รวมทัง้ใหค้วามจดัเจนตอ่ภาพทีล่กึไป

ถึงฉากหลังที่ไกลออกไปลิบๆ ทำให้ถึงพร้อมทั้ง

ความลกึของภาพทีท่ัง้ลกึสดุเหยยีดและแสดงราย

ละเอยีดความชดัเจนตา่งๆ ในภาพทีท่อดลกึลงไป

อยา่งสมจรงิมากยิง่ขึน้ 

 พลงัภาพเพิม่ขึน้, ภาพทีผ่า่น ImagePLUS 

ใหส้ขีาวทีส่กุใสขึน้และมพีลงัมากขึน้ จะมองเหน็

ตวัอกัษรสขีาวเวลาทีแ่สดงบนพืน้ภาพในภาพยนตร์

ลอยเดน่ออกมาอยา่งสกุใสมพีลงักวา่ (พรอ้มกบั

แสดงขอบตวัอกัษรทีค่มกวา่) สิง่ตา่งๆ เหลา่นีม้อง

เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนโดยไมจ่ำเปน็ตอ้งพสิจูนซ์ำ้สอง 

 นา่แปลกใจที ่ ImagePLUS มเิพยีงมผีลตอ่

ทางดา้นภาพเทา่นัน้ ทางดา้นเสยีงกม็ผีลกระทบที่

ทำใหไ้ดร้ะบบเสยีงทีใ่หป้ระสทิธภิาพสงูขึน้ ทีเ่หน็

ชัดเจนอย่างมากเลยก็คือทางด้านไดนามิกของ

เสยีง ทีจ่ะไดน้ำ้หนกัการกระแทกกระทัน้กระทบที่

เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ทรงพลังสูงขึ้นอย่างมากๆ 

ทางดา้นทรานเชีย่น (Transient) กด็กีวา่เดมิอยา่ง

แตกตา่งเลยทเีดยีว จะโดดเดน่ทางดา้นประกาย

เสยีงทีท่ัง้แสดงรายละเอยีดมากขึน้และดมูคีวาม

ชดัเจนมากกวา่ใสกระจา่งกวา่ 

 เบส, ทัง้มคีวามหนกัหนว่งและหนกัแนน่ รวม

ทั้งมีความกระชับฉับพลันและลงได้ลึกลงไปอีก

อยา่งนา่ประทบัใจ 

 จะได้ยินรายละเอียดเสียงเล็กๆ น้อยๆ 

(Inner Detail) มากกวา่และแจม่ชดักวา่ อมิเมจ

เสยีงตา่งๆ จะแสดงตวัตนและมคีวามกลมกลงึที่

เปน็สามมติสิงูขึน้อยา่งมาก มกีวา้ง, มคีวามลกึ, มี

ความสูง มีเนื้อเสียงที่กลมกลึงมีรายละเอียดใน

เนือ้เสยีงตา่งๆ (ไมเ่ฉพาะรายละเอยีดในยา่นเสยีง

แหลมและเสียงกลางแต่จะกินลึกลงไปยังย่าน

ความถี่ต่ำๆ) อย่างละเอียดครบถ้วนและมีมวล

บรรยากาศห้อมล้อม แสดงตำแหน่งแห่งที่อย่าง

สมจริงและชัดเจน ที่สำคัญมากๆ อิมเมจจะนิ่ง

มาก มคีวามโปรง่ใสเขา้ถงึอมิเมจอยา่งมัน่คงให้

ความใสคงทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง (หากไมใ่ช ้ Image 

PLUS ตวัอมิเมจจะแสดงตำแหนง่เสยีงทีว่บู  ๆวาบ  ๆ

ประเดีย๋วชดัประเดีย๋วมวัไมค่งเสน้คงวา) 

ประเภท AC Performance Enhancer  
รุ่น ImagePLUS 
กระแสสูงสุดที่ใช้งานได้ 10 Amps 
แรงเคลื่อนไฟฟ้าช่วงใช้งาน 196 to 245 VAC 
การลดสัญญาณรบกวนแบบ  
Differential Mode 
:>10 dB @ 10 KHz 
:>50 dB @ 100 KHz 
:>100 dB @ 1 MHz 
การลดสัญญาณรบกวนแบบ  
Common Mode 
:>10 dB @ 150 KHz 
:>15 dB @ 500KHz 
:>15 dB @ 1MHz 
 
ตัวแทนจำหน่าย : บริษัท เคลฟ ออดิโอ จำกัด 
โทร.0-2932-5981-2 
ราคา : 6,900 บาท 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
 

 ทางดา้นเวทเีสยีงกก็วา้งขวางและใหญโ่ตขึน้ 

ทัง้นีจ้ะรวมถงึทางดา้นสงูทีจ่ะโอโ่ถงขึน้ดว้ยเชน่กนั 

ใหค้วามเชือ่มโยงระหวา่งแชนเนลทีล่ืน่ไหลและมี

ความตอ่เนือ่งดกีวา่เดมิใหค้วามสมจรงิยิง่ขึน้ 

 พื้นเวทีเสียงจะโปร่งใสมากๆ โปร่งใสกว่า

เดิม อิมเมจเสียงจึงชัดเจนและให้การรับรู้ถึง

ตำแหนง่อมิเมจทีเ่หมอืนมอียูจ่รงิ (วา่อยูต่รงนัน้) 

ในขณะทีม่อีมิเมจเสยีงอืน่ๆ ซอ้นขึน้มาใหมค่วาม

ชดัเจนของอมิเมจกอ่นหนา้นัน้ (ทีย่งัแสดงอยู)่ ก็

ไม่ได้ลดทอนลงไป แสดงความลึกของอิมเมจ

เสยีงตา่งๆ ทีล่กึลงไปอกีและมคีวามมัน่คงมาก มี

บรรยากาศให้การรับรู้ถึงรายละเอียดปลีกย่อย

ต่างๆ ที่ใกล้ความเป็นจริงยิ่งกว่าเดิม (มีผลต่อ

ความสมจริงของ Timbre และได้ยินพวก  

แอมเบีย๊นซต์า่งๆ อยา่งครบถว้น)       

    
วเิคราะห์

เปน็ปลัก๊พรอ้มสายเชือ่มตอ่เขา้เครือ่งทีเ่ปน็ตวัชว่ย

ปรับปรุงคุณภาพของภาพได้อย่างมากๆ เลยที

เดยีว จนเผลอคดิไปวา่มนัคอืเครือ่งทางดา้นวดิโีอ

ทีท่ำหนา้ทีอ่พัเกรดทางดา้นภาพ 

 ในกรณีที่ท่านต้องการใช้งานทางด้านเสียง

เชน่ใชง้านกบัเพาเวอรแ์อมปโ์ดยตรง มนักใ็ชไ้ด้

แต่แนะนำว่าให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่ออัพ

เกรดจากชดุดัง้เดมินีใ้หม้คีวามเหมาะสมกบัการ

ใชง้านทางดา้นการใชก้ำลงัขบัใหม้ากขึน้ แตน่ัน่

ย่อมหมายถึงทางด้านราคาที่อาจจะแตกต่างไป

จากนี้ 

 การที่ไม่มีปลั๊กเสียบตัวผู้ก็หมายถึงท่าน

ตอ้งหาสายไฟเอซ ี(AC Power Cord) มาใชง้าน

ด้วยเพื่อให้ครบเซ็ตครบวงจรหนึ่งเส้น ซึ่งนั่นก็

เทา่กบัวา่มนัเปน็การเปดิโอกาสใหท้า่นหาสายไฟ 

AC คณุภาพอยา่งทีต่อ้งการมาใชง้าน (ไมต่อ้งถกู

จำกดัอยูก่บัสายไฟ AC ทีถ่า้ใหม้าดว้ย)    

 
ตดัสนิ

ขอเนน้แนะนำดว้ยความประทบัใจอยา่งมากกบัตวั

กรองทางด้านไฟ AC ที่ให้คุณภาพสูงอย่างคุ้ม

คา่ทีส่ดุ 

 

 


