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สไตล์

สินค้าของ Clef-Audio ไม่ว่าชิ้นใดไม่
เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่ง
แทบทั้งหมดเหล่านั้นจะให้รูปลักษณ์ที่
ดูดีมากๆ ดูดีอย่างเป็นตัวของตัวเอง (มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว) ดูเนี้ยบเฉียบขาด
เรียบร้อยและสวยงาม (และดูไฮเทคไป
ด้วยพร้อมๆ กัน) ImagePLUS ก็ไม่ตา่ ง
ไปจากสินค้าชัน้ ดีของ Clef-Audio อืน่ ๆ
มั น มี ลั ก ษณะเป็ น กล่ อ งเล็ ก ๆ รู ป
พรรณสัณฐานยาวๆ ทำด้วยอะลูมนิ มั่ พ่นสี
ดำสนิ ท ยึ ด ปิ ด หั ว ท้ า ยอย่ า งแน่ น หนา
มัน่ คง มีการเซาะเป็นร่องไปตามแนวนอน
ขนานไปกับตัวกล่องและลบขอบมุมให้
โค้งมน ด้านใต้ก็จะพับให้เป็นขาไปด้วย
ในตัว

Clef-Audio
ImagePLUS
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ใช้ ส ายไฟ AC คุ ณ ภาพสู ง
(Furutech Cable FP-314 Ag-II )
ต่อจากตัวกล่องไปหาปลั๊กส่วนท้ายที่
เป็นปลัก๊ IEC เพือ่ เสียบเข้ากับเครือ่ งที่
ใช้งาน (ใช้ปลัก๊ Furutech FI-15)
ขนาดความยาวของกล่องก็มาก
กว่าหนึง่ คืบเล็กน้อย กว้างก็ประมาณ
สามนิว้ และสูงประมาณสองนิว้ ครึง่ นับ
ว่ากะทัดรัดน่าใช้งานมาก
โดดเด่นด้วยสัญลักษณ์เครือ่ งหมาย
+ ซึง่ ขณะทีย่ งั ไม่มกี ระแสไฟไหลผ่าน
(ขณะยังไม่ได้เสียบไฟ) เครือ่ งหมาย +
ดังกล่าวก็จะเป็นสีขาวสะอาดตา ครัน้
มีไฟเข้าก็จะเปลีย่ นสีเป็นสีนำ้ เงินอย่าง
สวยงามและล้ำสมัย

ทดสอบ

เป็นความจริงทีว่ า่ ImagePLUS ให้ภาพใสสะอาด
ขึน้ , เพราะทันทีทเี่ ห็นภาพก็แสดงให้เห็นอย่างแตก
ต่างชัดเจนเลยว่าสัญญาณรบกวน (ทีไ่ ม่มอี ยูใ่ น
แผ่น) จะลดน้อยลงไปอย่างมาก ดังนัน้ , คุณก็จะ
มองเห็นภาพทีม่ คี วามกระจ่างขึน้ ลักษณะมัวซัว
หรือมีเม็ดสีแปลกปลอมเล็กๆ น้อยๆ จะหายไป สี
จะสะอาดและสดใสขึน้ สวยงามขึน้ การที่ Image
PLUS ช่ ว ยให้ ภ าพสะอาดโดยการลดทอนสิ่ ง
สกปรกสั ญ ญาณแปลกปลอมที่ เ จื อ ปนเข้ า มา
ระบบไฟของระบบภาพแต่กไ็ ม่ได้ไปมีผลต่อราย
ละเอียดภาพที่จะถูกลดทอนลงไปด้วย แต่กลับ
เป็นว่าเราจะมองเห็นรายละเอียดเล็กๆ ต่างๆ (ทีม่ ี
อยู่แล้วแต่เคยเห็นในลักษณะเบลอๆ เลือนๆ)
อย่างเช่นรายละเอียดของใบไม้ต้นหญ้าในระยะ
ปานกลางหรือรายละเอียดผิวพรรณของคนใน
ระยะใกล้ ที่ เ คยเห็ น มั ว ๆ พอจะมองเห็ น ราย
ละเอี ย ดบ้ า งแต่ ก็ ไ ม่ ชั ด เจนเท่ า ไหร่ ก็ จ ะดู ใ ส
กระจ่างและแสดงรายละเอียดความชัดเจนมากขึน้
มีความแจ่มชัดขึน้ เห็นชัดลึกลงไปในรายละเอียด
นอกจากนั้น ImagePLUS ก็จะให้ความคมชัด
ของขอบวัตถุภาพมากขึน้ ขอบวัตถุภาพทีค่ มกริบ
สุดยอดมากคือความสามารถในการแสดง
พิกดั ลำดับชัน้ ใกล้ไกลทีแ่ ยกแยะกันอย่างเด็ดขาด
อย่างมาก เป็นความเหนือชัน้ ทีน่ า่ ประทับใจมากๆ
เลยทีเดียว
สุดยอดอย่างมากๆ คือการทีส่ ามารถแสดง
รายละเอี ย ดในฉากมื ด ที่ เ หนื อ ชั้ น เป็ น พิ เ ศษ
(แนะนำสำหรับท่านทีต่ อ้ งการเห็นรายละเอียดใน
ฉากมืดที่เป็นพิเศษกว่าใครๆ ในการลงทุนที่ต่ำ
อย่างยิ่ง) มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ในฉากมืด
ทุกๆ อย่างที่มีอยู่ในนั้น จนสามารถแยกแยะข้อ
ปลีกย่อยต่างๆ ได้อย่างละเอียดสมจริงอย่างไม่นา่
เชือ่ ว่าเพียงลงทุนไปไม่กมี่ ากน้อยก็สามารถแสดง
รายละเอียดดังกล่าวได้อย่างเหนือชัน้ เช่นนี้

คุณสมบัติทางเทคนิค
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

ImagePLUS มีสว่ นช่วยในเรือ่ งบรรยากาศ
ภาพด้วยเหมือนกัน จึงได้ภาพทีม่ าพร้อมทัง้ ความ
ใสสะอาด, คมชัด, ขอบวัตถุภาพชัดเจนและคม
ให้การแยกแยะพิกัดลำดับชั้นอย่างเด็ดขาดไม่
คลุมเครือ รวมทัง้ ให้ความจัดเจนต่อภาพทีล่ กึ ไป
ถึงฉากหลังที่ไกลออกไปลิบๆ ทำให้ถึงพร้อมทั้ง
ความลึกของภาพทีท่ งั้ ลึกสุดเหยียดและแสดงราย
ละเอียดความชัดเจนต่างๆ ในภาพทีท่ อดลึกลงไป
อย่างสมจริงมากยิง่ ขึน้
พลังภาพเพิม่ ขึน้ , ภาพทีผ่ า่ น ImagePLUS
ให้สขี าวทีส่ กุ ใสขึน้ และมีพลังมากขึน้ จะมองเห็น
ตัวอักษรสีขาวเวลาทีแ่ สดงบนพืน้ ภาพในภาพยนตร์
ลอยเด่นออกมาอย่างสุกใสมีพลังกว่า (พร้อมกับ
แสดงขอบตัวอักษรทีค่ มกว่า) สิง่ ต่างๆ เหล่านีม้ อง
เห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องพิสจู น์ซำ้ สอง
น่าแปลกใจที่ ImagePLUS มิเพียงมีผลต่อ
ทางด้านภาพเท่านัน้ ทางด้านเสียงก็มผี ลกระทบที่
ทำให้ได้ระบบเสียงทีใ่ ห้ประสิทธิภาพสูงขึน้ ทีเ่ ห็น
ชัดเจนอย่างมากเลยก็คือทางด้านไดนามิกของ
เสียง ทีจ่ ะได้นำ้ หนักการกระแทกกระทัน้ กระทบที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ทรงพลังสูงขึ้นอย่างมากๆ
ทางด้านทรานเชีย่ น (Transient) ก็ดกี ว่าเดิมอย่าง
แตกต่างเลยทีเดียว จะโดดเด่นทางด้านประกาย
เสียงทีท่ งั้ แสดงรายละเอียดมากขึน้ และดูมคี วาม
ชัดเจนมากกว่าใสกระจ่างกว่า
เบส, ทัง้ มีความหนักหน่วงและหนักแน่น รวม
ทั้งมีความกระชับฉับพลันและลงได้ลึกลงไปอีก
อย่างน่าประทับใจ
จะได้ ยิ น รายละเอี ย ดเสี ย งเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ
(Inner Detail) มากกว่าและแจ่มชัดกว่า อิมเมจ
เสียงต่างๆ จะแสดงตัวตนและมีความกลมกลึงที่
เป็นสามมิตสิ งู ขึน้ อย่างมาก มีกว้าง, มีความลึก, มี
ความสูง มีเนื้อเสียงที่กลมกลึงมีรายละเอียดใน
เนือ้ เสียงต่างๆ (ไม่เฉพาะรายละเอียดในย่านเสียง
แหลมและเสียงกลางแต่จะกินลึกลงไปยังย่าน
ความถี่ต่ำๆ) อย่างละเอียดครบถ้วนและมีมวล
บรรยากาศห้อมล้อม แสดงตำแหน่งแห่งที่อย่าง
สมจริงและชัดเจน ที่สำคัญมากๆ อิมเมจจะนิ่ง
มาก มีความโปร่งใสเข้าถึงอิมเมจอย่างมัน่ คงให้
ความใสคงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง (หากไม่ใช้ Image
PLUS ตัวอิมเมจจะแสดงตำแหน่งเสียงทีว่ บู ๆ วาบๆ
ประเดีย๋ วชัดประเดีย๋ วมัวไม่คงเส้นคงวา)

ทางด้านเวทีเสียงก็กว้างขวางและใหญ่โตขึน้
ทัง้ นีจ้ ะรวมถึงทางด้านสูงทีจ่ ะโอ่โถงขึน้ ด้วยเช่นกัน
ให้ความเชือ่ มโยงระหว่างแชนเนลทีล่ นื่ ไหลและมี
ความต่อเนือ่ งดีกว่าเดิมให้ความสมจริงยิง่ ขึน้
พื้นเวทีเสียงจะโปร่งใสมากๆ โปร่งใสกว่า
เดิ ม อิ ม เมจเสี ย งจึ ง ชั ด เจนและให้ ก ารรั บ รู้ ถึ ง
ตำแหน่งอิมเมจทีเ่ หมือนมีอยูจ่ ริง (ว่าอยูต่ รงนัน้ )
ในขณะทีม่ อี มิ เมจเสียงอืน่ ๆ ซ้อนขึน้ มาใหม่ความ
ชัดเจนของอิมเมจก่อนหน้านัน้ (ทีย่ งั แสดงอยู)่ ก็
ไม่ได้ลดทอนลงไป แสดงความลึกของอิมเมจ
เสียงต่างๆ ทีล่ กึ ลงไปอีกและมีความมัน่ คงมาก มี
บรรยากาศให้การรับรู้ถึงรายละเอียดปลีกย่อย
ต่างๆ ที่ใกล้ความเป็นจริงยิ่งกว่าเดิม (มีผลต่อ
ความสมจริ ง ของ Timbre และได้ ยิ น พวก
แอมเบีย๊ นซ์ตา่ งๆ อย่างครบถ้วน)
วิเคราะห์

เป็นปลัก๊ พร้อมสายเชือ่ มต่อเข้าเครือ่ งทีเ่ ป็นตัวช่วย
ปรับปรุงคุณภาพของภาพได้อย่างมากๆ เลยที
เดียว จนเผลอคิดไปว่ามันคือเครือ่ งทางด้านวิดโี อ
ทีท่ ำหน้าทีอ่ พั เกรดทางด้านภาพ
ในกรณีที่ท่านต้องการใช้งานทางด้านเสียง
เช่นใช้งานกับเพาเวอร์แอมป์โดยตรง มันก็ใช้ได้
แต่แนะนำว่าให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่ออัพ
เกรดจากชุดดัง้ เดิมนีใ้ ห้มคี วามเหมาะสมกับการ
ใช้งานทางด้านการใช้กำลังขับให้มากขึน้ แต่นนั่
ย่อมหมายถึงทางด้านราคาที่อาจจะแตกต่างไป
จากนี้
การที่ ไ ม่ มี ป ลั๊ ก เสี ย บตั ว ผู้ ก็ ห มายถึ ง ท่ า น
ต้องหาสายไฟเอซี (AC Power Cord) มาใช้งาน
ด้วยเพื่อให้ครบเซ็ตครบวงจรหนึ่งเส้น ซึ่งนั่นก็
เท่ากับว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ทา่ นหาสายไฟ
AC คุณภาพอย่างทีต่ อ้ งการมาใช้งาน (ไม่ตอ้ งถูก
จำกัดอยูก่ บั สายไฟ AC ทีถ่ า้ ให้มาด้วย)
ตัดสิน

ขอเน้นแนะนำด้วยความประทับใจอย่างมากกับตัว
กรองทางด้านไฟ AC ที่ให้คุณภาพสูงอย่างคุ้ม
ค่าทีส่ ดุ

075

GM2000

