
WAVE TEST

โลกใบนี้มีทั้งความบริสุทธิ์ที่ควรคา กับขยะรกรุงรังที่ชวนให
เสื่อมสุขภาพ คนที่อยูในเมืองคุยวาตัวเองไดไปออกกําลังกาย
ที่สวนสาธารณะ “ปอดกรุงเทพฯ” ที่นาจะ Clean อากาศ

บริสุทธิ์ แตมันเปนอยางนั้นจริงๆ หรือ? ในเมื่อรอบๆ สวนดังกลาว
ปกคลุมไปดวยพอลลูชั่น ควันพิษจากทอไอเสียรถยนตที่ตระโบม   
โหมพนกันทั้งวันทั้งคืนโดยรอบ เปรียบเทียบกับคนที่อยูบนเขาใหญ 
ตื่นเชาขึ้นมาเดินออกกําลังกายเลนในสวนไมผลที่เย็นชื่น สภาวะ    
รายรอบสดชื่นระรื่นใจดวยธรรมชาติ ใครจะปลอดภัย ไดรับความ
บริสุทธิ์มากกวากัน? คงไมตองบอกใชไหม

CleanSOURCE-1SE

CLEF Audio >story:wij i t  boonchoo

Line Conditioner ความสะอาดบริสุทธิ์ที่ไดมาอยางงายๆ

 ระบบไฟฟาในบานเรือนที่สงมาจากโรงไฟฟา ผานหมอแปลงใหลดระดับลง
เปน 220 โวลต แนใจไดไหมวามันมาดวยความบริสุทธิ์ดุจสาวแรกแยม หรือเต็ม
ไปดวยโรคภยันานาประการเหมอืนยายแกแรงทึง้กนัแน จากประสบการณทีผ่านมา
สิ่งที่ผมเจอในการใชไฟฟาก็คือเจอยายแก มากกวาเจอสาวสวยนะ ซึ่งเปนเรื่อง
ปกติธรรมดาที่เราจักตองชวยตัวเอง เพราะไฟฟาที่จายมาจากหนวยงานมันก็ทํา
หนาที่ของมันตามปกติ ซักผา รีดผา หุงขาวได ใหแสงสวางได แตจะใหถึงขั้น
กรองความสะอาดมาใหเพื่อใชกับอุปกรณทีวี เครื่องเสียง ที่มีความเซนซิทีฟมากๆ 
มันก็คงไมใชหนาที่ของเขา (แตถาการไฟฟาฯทําไดแลวเรียกเก็บคากรองไฟให
บริสุทธิ์ทาจะมันสะใจดีเหมือนกัน ทวาคนสวนใหญคงไมยอมใหคาไฟขึ้น…ฮา)
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…Clef ไดออกแบบใหม มกีารแยกกนัทาํงานอยางอสิระ

ถึง 8 ชุดวงจร (Polaris Filter 4 ชุด และ Vega Filter 

อกี 4 ชดุ) เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุในการกรองสญัญาณ

รบกวน และความสามารถในการจายกระแสไฟฟาใหกบั

อุปกรณ รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการปองกัน

สญัญาณรบกวนยอนกลบัใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

กวาเดิม…

 อยางไรก็ตามระบบไฟฟาที่จายมาใหเราใช ธรรมชาติของมันก็เต็มไปดวย
ปญหามากนอยไปตามสภาพอยูพอสมควร เชน บางครั้งมีไฟฟาตกหรือสภาวะ 
ที่แรงดันไฟฟาลดตํ่าลงจากปกติ ภายในชวงเวลาสั้นๆ อาทิ มีการใชเครื่องมือ
ทางไฟฟาที่มีมอเตอรขับหมุนที่กินแรงไฟแบบเฉียบพลัน แรงดันไฟฟาที่จายมา 
เกิดตกเองก็เปนได นี่คือปญหาทางไฟฟาที่พบบอยที่สุด ทางแกก็ตองไปพึ่ง  
เครื่องจําพวกสเตบิไลเซอร วันดีคืนรายเราก็อาจจะเจอไฟฟาดับพรึ่บขึ้นมา      
นั่นมักจะมาจากการที่เกิดการลัดวงจรในสายสง หมอแปลงระเบิด พายุฟาคะนอง 
หรือเกิดความตองการกระแสไฟมากกวาปกติมากเกินไป
 หลายตอหลายครั้งเราจะเจอเรื่องไฟฟากระชาก หรือ Spike เรื่องแบบนี้
อันตรายกับชุดเครื่องเสียงอยางสุดขั้วเหมือนกัน เพราะเปนสภาวะที่แรงดันไฟฟา
เพิ่มสูงขึ้นอยางกะทันหัน เทาที่เจอสาเหตุคือการหยุดสงกระแสไฟและแลวก็กลับ
มาสงใหมอยางกะทันหันจากทางการไฟฟาฯ บางครั้งอาจจะฟลุคมีฟาผาเกิดขึ้น
เปรี้ยงปาง อันนี้แหละที่จะสรางความเสียหายหรือทําลายชิ้นสวนอุปกรณ    
เครื่องเสียง ระบบอิเล็กทรอนิกสของอุปกรณไฟฟาอยางนาหวั่นกลัวที่สุด ในขณะ
ที่เลนเครื่องเสียงบางครั้งเสมือนการเสี่ยงดวงวาเครื่องจะกลับบานเกาหรือไม 
ไมมีใครบอกได (แมกระทั่งหมอดูฟนธงทั้งหลาย)
 เคยหรือไมที่บางครั้งคุณอาจจะเจอไฟฟาเกิน หรือ Surge อันเปนการที่ 
แรงดันไฟฟาไหลมามากเกินไปในชวงเวลาสั้นๆ ซึ่งมันก็ทําใหเครื่องเสียงอาจจะ
ฟงผิดสปด หรือไมก็พราเพี้ยนจนไปถึงการเสียหายของเครื่องเสียง ตรงนี้       
Stabilizer ดูจะนํามาชวยไดอยางปลอดภัยที่สุด แตมีผีรายอยู ตัวหนึ่งที่เรา     
ตองตระหนักวามันมากับระบบไฟฟาตลอดเวลา แมในขณะนั้นไฟจะเที่ยงตรง     
220-230 โวลตก็ตามที นั่นคือ “สัญญาณรบกวน” อันเปนศัตรูคูกัดตลอดกาล
ของชาวเครื่องเสียงครับ

 สญัญาณรบกวนทางไฟฟาหลกัใหญๆ  จะมสีองรปูแบบคอื การรบกวน
ที่เกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟา (EMI) และสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RFI) 
เจาสัญญาณหลักทั้งสองตัวนี้จะไปรบกวนสัญญาณคลื่นไซน เวฟ (Sine 
Wave) อยางชัดแจงที่สุด คนเลนเครื่องเสียงเกิน 90 เปอรเซ็นตมักจะ
มองขามไปอยางนาเสียดาย สัญญาณรบกวนดังกลาวนี้สามารถสงออกมา 
รบกวนเปนระยะๆ หรืออาจเกิดอยางสมํ่าเสมอก็ได เอาแนนอนไมได    
แตทุกบานในประเทศนี้ที่ใชไฟฟามันแฝงตัวอยูกับคุณตลอด ทั้งๆ ที่ไมเคย
ไดรับบัตรเชิญ ในการเคลื่อนที่แตละครั้งของไฟฟา จึงเปนศาสตรที่ไดรับ
การติดตามวิเคราะหดูมานาน คลื่นรบกวนตางๆ ที่มาจากความถี่ หรือ
การเกิดการเหนี่ยวนําในสายนําสัญญาณของสายไฟฟา สายเชื่อมตอ
เครื่องเสียง คือสิ่งที่เปนตราบาปติดมาอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง
 จะรูสึกไดมากหรือนอย ขึ้นกับโสตประสาท ความไว ความชางสังเกต 
ความเซนซิทีฟของแตละคนครับ คนเลนเครื่องเสียงบางคนซีเรียสกับมัน 
บางคนเฉยๆ แถมบางคนหาวาพวกที่เทียวไลเทียวขื่อ หาซื้อเครื่องกรองไฟ
เปนพวกคิดมากไปก็มี
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 เอาละครับ เรามาดูอุปกรณยอดฮิตของวงการเครื่องเสียงแบรนด CLEF 
Audio CleanSOURCE-1se ที่ผมเคยทดสอบไปในรุนแรกคือ CLEF Audio 
CleanSOURCE-1 ซึ่งก็ไดรับการตอนรับอยางอบอุน กอนที่จะมีการอัพเกรดขึ้น
เปน se ที่นาจะหมายถึง Special Edition ประมาณนั้น แมโครงสรางทั่วไป
ภายนอกจะไมตางจากรุนเกา แตภายในมีการปรับปรุงวงจรใหทําการตัด Noise 
ตางๆ ที่มากับระบบไฟดียิ่งขึ้น ซึ่งทางโรงงานผูผลิตไดแยกแยะและสรุปการยก
ระดับวงจรเครื่องดังตอไปนี้
 1. วงจรหลัก Polaris Filter IV และ วงจรเสริมยานวิดีโอ Vega Filter    
ซึ่งทาง CLEF ไดออกแบบใหม มีการแยกกันทํางานอยางอิสระถึง 8 ชุดวงจร     
(Polaris Filter 4 ชุด และ Vega Filter อีก 4 ชุด) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด      
ในการกรองสัญญาณรบกวน และความสามารถในการจายกระแสไฟฟาใหกับ
อุปกรณ รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการปองกันสัญญาณรบกวนยอนกลับ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกวาเดิม 
 2. ไดมีการเพิ่มวงจรกรองลาสุด Polaris Plus Filter Circuit ซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่อกรองกระแสขยะทางไฟฟา ซึ่งแอบแฝงมากับกระแสไฟฟาหลัก 
โดยขยะทางไฟฟาเหลานี้ จะสงผลในการรบกวนตอการทํางานของหมอแปลงไฟฟา
ซึ่งเปนหัวใจของภาคจายไฟของอุปกรณตางๆ
 3. ออกแบบลายทางเดินไฟฟาในพริ้นทเซอรกิตบอรดใหม เพื่อความลื่น
ไหลมากขึ้นตอการจายกระแสไฟฟา
 4. อัพเกรดอุปกรณขั้วตอไฟฟาขาเขา IEC จาก Furutech ทอง           
เปน Furutech โรเดียม ซึ่งจะไดคุณภาพที่สูงกวา และมั่นใจในการใชงานที่
ยาวนานกวา
 คนที่ตัดสินใจซื้อรุน se นี้จึงไดคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น สวนคุณภาพจากผลงาน 
การกรองขยะไฟฟาหลากรูปแบบที่ปะปนมาจะเปนเชนไรบาง ผมก็ไดตัดสินใจ
นําไปทดสอบกับระบบเครื่องเสียง ระบบแบบเดียวกับที่เคยใชงานรวมกับ CLEF 
Audio CleanSOURCE-1 รุนแรก แนนอนวา การหาความตางนั้น จะแสดงผล
ใหเห็นหรือไดยินงายขึ้น เพราะเปน Reference เดียวกัน

 เมื่อวิ เคราะหดูจากระบบวงจรนั้นก็จะพบวา CLEF Audio 
CleanSOURCE-1se ตั้งใจใชวงจร Polaris Filter ที่มีการแยกกันอยาง
เด็ดขาด 4 วงจร โดยใชหนึ่งวงจรตอปลั๊กหนึ่งคูซึ่งจะทํางานรวมกับวงจร
กรองออกแบบพิเศษที่เขาเรียกวา Vega Filter ควบคุมความถี่ในยาน  
วีดิโอโดยเฉพาะ เพื่อกรองสัญญาณแปลกปลอมที่รบกวนออกจากกระแส
ไฟฟาใหไดอยางหมดจด สามารถจายกระแสไฟฟาไดอยางเต็มที่ อีกทั้ง  
ยังชวยในการขจัดสัญญาณรบกวนยอนกลับ ที่อาจจะมีอยูในเครื่องกรองไฟ
ทั่วไปไดอยางเด็ดขาด และยังคงมีวงจรปองกันไฟกระชากเหมือนเดิม คือ
ทั้งแบบฉับพลัน ปองกันไฟกระชากจากฟาผา เครื่องจะใชสวิตช Breaker 
คุณภาพสูงตัดการทํางานเมื่อเกิดการลัดวงจร
 CLEF Audio CleanSOURCE-1se มีวงจรเตือน และจะตัด      
การทํางานของเครื่องเมื่อกระแสไฟฟาขึ้นหรือลง มากเกินกวาที่กําหนด 
มีวงจรหนวงและจายกระแสไฟฟาแบบ Sequence รวมไปถึงวงจร   
ตรวจสอบ Ground, Phase เฉกเชนเดียวกับที่มีอยูใน CLEF Audio 
CleanSOURCE-1 ทุกประการ แตการเพิ่มวงจรกรองที่ดีกวาทําใหเครื่อง
กรองไฟรุนนีเ้ดนิไปถงึจดุอดุมคตอิยางนาทึง่เลยทเีดยีว เอาเปนวาเทยีบเคยีง
เครื่องกรองไฟราคาสุดโหดระดับเรือนแสนจากตางประเทศไดอยางสบายๆ
 มาสํารวจดูรายละเอียดทั่วไปของเครื่อง CleanSOURCE-1se     
กันครับ หนาตาเครื่องสะอาดสะอาน แสดงผลเปน LED สีฟาสดใส       
บนหนาปด สามารถดิมเมอรลงไดจากสวางสุดถึงดับสนิท การแสดงผล
แรงดันไฟฟาเปนตัวเลขดิจิตอลทันสมัย การเปดใชงานมันจะมีการเรียง
ลําดับการจายไฟใหกับปลั๊กทีละสเต็ป หรือระบบเปด Sequence เรียง
ตามปลั๊ก 1-2-3-4 ไลไปทีละจุด และในการปด จะเรียงปดยอนกลับ    
ตามปลั๊ก 4-3-2-1 ทําใหเราเลือกใชโปรแกรมแอมปลิไฟร โปรเจ็กเตอร 
รีซีฟเวอรไดตามลําดับที่เหมาะสม เหมือนรุนเดิม เปนเครื่องกรองไฟชั้นดี
ที่ตออุปกรณได 8 เครื่อง จายกระแสไดรวม 15 แอมแปร เพียงพอสําหรับ
ชุดโฮมเธียเตอรขนาดใหญทั้งชุด ทั้งระบบภาพหรือเสียง 
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Reference
Pioneer BDP-LX91 Blu-ray Disc Player

Sanyo PLV Z2000 Full HD Projector

OS SCREEN : E2S PA-100H02WS202 

(Pure Matt II Plus) THX Projector Screen

Samsung LA-40B530 LED TV  

Onkyo TX-NR906 AV Receiver

Audiolab 8000s Integrated Amplifier

Pioneer SP-FS51-LR, SP-BS21-LR, 

SP-C21, S-51W Home Theater Speaker System

B&W PM1 Bookshelf Speaker

The wave Test
 การทดสอบใชงานก็เหมือนเดิม เอาเครื่องทุกอยางมาตอเขากับ CLEF 
Audio CleanSOURCE-1se โดยตลอดการใชงานจะดิมเมอรแสงจาก
หนาปดใหดับสนิท เพื่อจะไดไมตองกังวลวาระบบดิสเพลยจะเปนตัวขวางกั้น
ความบริสุทธิ์ของมัน ผมลองดูจากจอทีวีที่คุนเคยกอน วาเปนอยางไรบาง 
เพราะเมื่อมีการปรับปรุงภาควิดีโอก็นาจะมีสิ่งที่ดีขึ้น ซึ่งก็ไมผิดหวังครับ 
เพราะภาพที่เคยดูอยูทุกเมื่อเชื่อวัน อัพเกรดขึ้นไปอีกระดับ อัตราคอนทราสต
เรโชเยี่ยมมาก ภาพยนตรบลู-เรยดิสก เรื่อง Hugo ที่มีการผสมผสาน     
ภาพที่มาจากการสรางฉาก งานโปรดักชั่นชั้นดีเขากับคอมพิวเตอรกราฟก       
มือชั้นเซียน ผมไดเห็นภาพที่คมชัดแบบไฮเดฟที่กระจางตามาก เปรียบเทียบ
การตอทีวีและบลู-เรยดิสกไมผาน CleanSOURCE-1se ตองบอกวา
เหมือนดูหนังคนละแผนจริงๆ 
 ใหความรูสึกที่สดใสอยางยิ่งครับ ดังนั้นการดูผานระบบภาพคุณจะรูซึ้ง
เลยวาการใชระบบการกรองไฟที่ดีๆ มากเชนนี้ ใหผลลัพธนาทึ่งขนาดไหน

 ในการดไีซนนัน้ภาค Filter ขาเขาและขาออกของ CleanSOURCE-1se 
นั้นจะเปนแบบกระแสสูงตลอดทั้งเครื่อง ดังนั้นการใชงานทางดานระบบเสียง 
จะไมออกอาการอั้นของเสียงแมจะใชอุปกรณ เพาเวอรแอมปลิไฟเออรก็ตาม 
ระบบของเครื่องมีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อแรงดันไฟฟาตํ่าหรือเกิน คือจะดัง
เมื่อแรงดันตํ่ากวา 200V หรือมากกวา 240V อยางไรก็ตามมันจะไมใช
เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟา หรือ Stabilizer ปองกันไฟตกไฟเกิน แตมัน
จะแจงแรงดันไฟฟาไดแมนยําเที่ยงตรงมาก ทําใหผมรูวาไฟฟาขณะนั้น    
สงมากี่โวลตกันแน เชน บางครั้งอาจจะเปน 226 Volt บางคราวก็ 220 Volt 
ไฟ LED บนหนาปดนั้นจะแสดงสถานะของการจายไฟเปด/ปดแบบ        
Sequence ของชอง 1–4 (ชองตอแตละชุดมี 2 ชองตอ รวมเปน 8 ชองตอ) 
มี LED แสดงสถานะ Ground OK และ Phase OK
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Product Rating

VALUE

คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา
9

PERFORMANCE 

ศักยภาพ
9

STRUCTURE

โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม
9

OVERALL

คุณภาพโดยรวม
10

EASY TO USE

ความงายตอการใชงาน
8

 ในขณะที่ชมภาพยนตรบลู-เรยดิสกในที่มืดผานโปรเจ็กเตอรและสกรีน    
เราสามารถปดไฟที่ Dimmer ของเครื่องได ทําใหไมรบกวนสายตา และชมภาพ
ไดอยางสบายอกสบายใจ ในขณะที่ชมภาพจากโปรเจ็กเตอรยิ่งจะพบวา คุณคา
ของภาพดีขึ้นอยางมาก เรื่องแรกคือสีสันดูไบรทสวางสดใส เราจะพบอีกวา     
เจาเม็ดสีหยาบๆ ยิบๆ ที่เคยรบกวนเหมือนมีการกะพริบของแสงขาวเล็กๆ     
หนาสกรนีลดลงไปจนแทบไมมอีะไรทีร่บกวนอกีตอไป ภาพในเวลาทีม่กีารโคลสอพั
นักแสดงอยางใน Artist ภาพยนตรขาวดํายิ่งปรากฏชัดวามัน Clear มากๆ        
ใหความรูสึกของความชัดตื้นลึก หรือมิติโดดเดนขึ้นมาอยางชัดเจนกวาที่เคยไดดู
ภาพยนตรเรื่องดังกลาว รวมทั้งภาพยนตรสีที่ใหความโออาของฉากอันตระการตา
ใน Avatar ผมวานี่คือการดูภาพเคลื่อนไหวที่สวยที่สุดที่ผมเคยไดดูมาในหนัง 
เรื่องนี้นะครับ
 พอทดสอบดงึสายไฟทกุๆ เสนไปตอกบัเตารบัไฟธรรมดา ไมผาน CLEF Audio 
CleanSOURCE-1se รับไมไดอีกแลวละครับ ภาพทั้งภาพรกรุงรังสายตาขึ้น  
ทั้งในจอทีวีและระบบฉายภาพโปรเจ็กเตอร นี่คือสิ่งที่แสดงถึงอิทธิฤทธิ์ของ 
Noise ตางๆ เขามารบกวนระบบภาพวามนัชาง นากลวัขนาดไหน หากคณุไมกรอง
คุณก็ไดดูภาพขยะ โดยที่คิดไปวาดีแลว แตมันดีกวานั้นขึ้นไปอีก เหมือนวาเราใช 
CleanSOURCE-1se ถอดฟลมขยะรกๆ หนาจอออกไปไดกระนั้น ทดสอบมาถึง
ขนาดนี้อยากใหทุกทานไดทดลองประสิทธิภาพกันดูครับ วาเรื่องแบบนี้ไมใชเรื่อง
ลึกลับอะไร หลักวิชาการงายๆ คือ ตอเมื่อคุณสามารถลด Noise ลงไป ก็จะได
ความดีเยี่ยมของซิสเต็มคืนมา งายๆ เชนนี้เอง 
 แตทีไ่มงายคอื การออกแบบเครือ่งกรองไฟทีด่จีรงิ ถอืวางานหนิครบั ซึง่ CLEF 
ทําไดนาประทับใจเลยทีเดียว
 สําหรับภาพที่มาจากตนแหลงโปรแกรมแบบ Hi-Def ทั้งหลาย จะไดเห็น
สีสันที่เต็มอิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผมอยากใหทานที่ใชเครื่องกรองไฟระดับสูง
สังเกตที่ฉากซึ่งมีสีแดง ไมวาจะเปนพื้นของสีเสื้อที่ดาราหรือนักแสดงใส หรือ
เสื้อผาพื้นขาวแบบผาไหม แลวปกลวดลายสีแพรวพราว มีลายดอกไม ลายจีน 
(ในภาพยนตรเรื่อง Forever Enthralled) ตรงนี้แหละที่สามารถบอกไดวา การใช
เครื่องกรองไฟไดสรางคุณประโยชนมากนอยแคไหน ใน CleanSOURCE-1se นี่ 
ผมวาเขาทําออกมาสนองตอบ การดูภาพที่ตองการรายละเอียดมากๆ อยางนี้  
ไดดีจริงๆ ที่ไมคิดวาจะเห็น ก็ไดเห็น ฉากที่เราเคยคิดวามันมืดมิดและแสดง    
รายละเอียดไดไมดี มันก็ดีขึ้นมาเห็นๆ
 ดังนั้นเครื่องกรองไฟชั้นดีจึงเปรียบเสมือนวา คุณจะกินนํ้าประปา หรือ      
นํ้ากรอง? มันสะอาดนาดื่มกวากันเห็นๆ ใชไหม

 ที่สําคัญที่สุดสําหรับนักฟงหูทองทั้งหลาย ตองอยากไดเรื่องคุณภาพ
เสียง ตรงจุดนี้สําคัญมาก
 สําหรับระบบสเตอริโอสองแชนแนล คุณจะไดเสียงที่มีโฟกัสนิ่งมากๆ 
ตองบอกวานิ่งกวาที่คุณเคยไดยิน ดวยความแตกตางอยางชัดเจน ผม
ประทับใจเสียงปลายแหลมสุดที่พลิ้วจนยากจะเชื่อวาเราฟงจากซิสเต็ม
เดิมๆ เสียงรองที่มีความกังวานในตัวแบบอนาล็อกที่ไดยินจากริมฝปาก
นักรองก็ดูจะแสดงความจริงออกมาอยางมาก เพลงนารักอยาง Dream a 
Little Dream of Me ชางลกึซึง้ตรงึใจกวาทีเ่คย เสยีงเบสเสยีงตํา่สอดคลอง
กันและกันเปนที่สุด (Ayako Hosokawa: A Whisper of Love)         
ตองบอกวาประกายแพรวพราวของเสียงแหลมยิ่งโดดเดน เสียงที่สะอาด 
เหมือนกับวากอนหนานี้อะไรมันรกรุงรังเสียจริงๆ ฟงเสียงทุกความถี่     
ไดตลอดยานเต็มที่ การจําแนกแยกแยะเสียงดนตรี อาจจะเปนอีกหนึ่งใน
ความโดดเดน ของการใชงานเครื่องกรองไฟ CleanSOURCE-1se รุนนี้
 ที่สุดของที่สุดก็นาจะเปนเรื่องเวทีเสียง หรือการเปดกวางของเสียง
จากซายสุดจรดขวาสุดที่ดูสะอาดกวางขวางกวา และสัดสวนของความลึก
เวทีเสียงที่ลึกลงไปเปนเชิงชั้น ลดหลั่นกันลงไป เพลงคลาสสิกจากวง   
ออรเคสตราขนาดยักษ สามารถบงบอกวาพลังและความหนักแนนของ
ดนตรีคลาสสิกลึกซึ้งและสะอาดอยางแทจริง มันเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง
ของระบบเสียงที่ชวยในการกําจัดความไมโปรงใสของระบบไฟที่มีอิทธิพล
สูงมากอยางไมนาเชื่อ ความสะอาด ความบริสุทธิ์หรือ Purity เปนอยางยิ่ง

…ที่สุดของที่สุดก็นาจะเปนเรื่องเวทีเสียง หรือ     

การเปดกวางของเสยีงจากซายสดุจรดขวาสดุที่

ดสูะอาดกวางขวางกวา และสดัสวนของความลกึ 

เวทีเสียงที่ลึกลงไปเปนเชิงชั้น ลดหลั่นกันลงไป 

เพลงคลาสสิกจากวงออรเคสตราขนาดยักษ 

สามารถบงบอกวาพลังและความหนักแนนของ

ดนตรคีลาสสกิลกึซึง้ และสะอาดอยางแทจรงิ…
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 สัมผัสไดงายมากกวา ทุกเสียงมีความใสและนุมนวลกวาเดิม เขาถึง
ทุกรายละเอียดดียิ่งขึ้น 
 ไมใชใหแคความชัดเจนของเสียง เหมือนเครื่องกรองไฟอื่นๆ บางรุน 
แตกลับคมชัดขึ้น ดังนั้น CleanSOURCE-1se จึงเปนเครื่องกรองไฟ          
ที่นาประทับใจ อยางที่ผมเคยบอกไววา “เห็นผลทันตาแบบทาพิสูจนได” 
เปลี่ยนมาใชเจา CleanSOURCE-1se รุนนี้แลวตองถามตัวเองเสมอวา    
คงไมไดหลอนหูไปเองนะ หากถอด CleanSOURCE-1se แลวตอเครื่องเสียง
จากปลั้กรางไฟธรรมดา เสียงแบบนี้ ฆากันเสียดีกวามั้ง? 
 เชนเคยครับ ขอยกยองวา CleanSOURCE-1se เปนเครื่องกรองไฟ
ที่ดีที่สุดในระดับราคานี้ และอาจจะดีกวาเครื่องกรองไฟที่ราคาสูงกวามัน
อีกดวย อยาเพิ่งเชื่องายๆ นะครับ แนะนําวา หาเวลาไปทดลองใชงานมันดู 
แลวจะรูวาเครื่องเสียงของคุณดีขึ้นไดดวยวิธีงายนิดเดียว…

Full Specifications
Current Rating 15 amps

Operating Voltage 196 to 245 Vac

Spike Protection Modes L-N

Spike Clamping Voltage 900 Vpk (8 x 20 mS pulse) 20,000 amps

Response Time  1 Nanosecond

Surge Protection Modes L-N, N-G, L-G

Surge Clamping Voltage 275 Vac

Maximum Surge Current 13,000 amps (8 x 20 mS pulse) @ L to E And N to E

 26,000 amps (8 x 20 mS pulse) @ L to N

Maximum Spike Energy 380 Joules @ L to E

 380 Joules @ N to E

 760 Joules @ L to N

 1,520 Joules Total

Dimensions 430 x 103 x 325 mm.

Distributor: Clef Audio Co., Ltd.

 Tel. 0-2932-5981-2

Price: 16,500 Baht
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