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ก่ อ นหน้ า นี้ Alpha Design
Labs (ADL) แบรนด์ เ นมฝั ่ ง
สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นเครื อ
ของผู้ผลิตออดิโอแอคเซสซอรี่
ชื่อดังอย่าง Furutech ได้เปิดตัว
GT40 อุปกรณ์ที่มีทั้ง DAC และ
ADC ในตัวออกมาให้เป็นที่ฮือ
ฮา ด้วยฟังก์ชั่นที่โดดเด่นกว่าคู่
แข่งในขนาดที่กะทัดรัดท�ำให้แบ
รนด์เนมน้องใหม่อย่าง ADL ได้
แจ้งเกิดภายในเวลาอันรวดเร็ว

Alpha
Design Labs
by Furutech Esprit
DAC, ADC and Digital Preamplifier

แต่เมือ่ เร็วๆ นีง้ านไฮไฟฯ ทีจ่ ดั โดยสมาคมเครือ่ งเสียงฯ
ผมมีโอกาสได้ไปเห็น ‘Esprit’ สินค้ารุน่ ใหม่ของ ADL วางโชว์
ตัวทีบ่ ธู ของ Clef Audio โดยสง่าราศีของเครือ่ งบอกได้เลย
ว่ามิตอ้ งพิจารณากันให้มากก็ทราบได้ทนั ทีวา่ นีค่ อื Super
GT40 ชัดๆ... ผมไม่รรี อทีจ่ ะขอยืมมาลองทันทีหลังจบงาน
ไฮไฟฯ ก็ของมัน hot นีค่ รับ

24/192 DAC and ADC

ทีจ่ ริงต้องบอกว่าผมโชคดีมากทีม่ โี อกาสได้ลองเล่น Esprit
เป็นคนแรกๆ ของเมืองไทย (อาจจะก่อนเจ้าหน้าทีข่ อง Clef
Audio เสียด้วยซ�ำ ้ อิอ)ิ เพราะโปรดักซ์ตวั นีท้ างผูผ้ ลิตเขาเพิง่
วางจ�ำหน่ายสดๆ ร้อนๆ เมือ่ กรกฎาคม 2012 นีเ้ อง ตรงนี้
ความดีความชอบส่วนหนึง่ ต้องยกให้ทาง Clef Audio ผูเ้ ป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายทีห่ ไู วตาไวมาก
ผมสารภาพตามตรงว่าทีแรกที่เห็น Esprit มัน
เหมือนถูกชะตากันอย่างไรมิทราบ อาจจะเป็นเพราะมันมี
เครือ่ งเคราส่วนประกอบครบครันแถมยังอยูใ่ นความสนใจ
ของผมก็เป็นได้ หรืออาจจะเป็นเพราะตัวเลข 24/192 ที่
เป็นการบ่งบอกว่ามันได้ขยับไปจาก GT40 รุน่ เดิมไปแล้ว
อีกขัน้

Windows Setup
และอะนาล็อกอินพุต

การใช้งาน Esprit นัน้ ไม่มอี ะไรซับซ้อน มันมีเพียงภาคจ่ายไฟ
ทีเ่ ป็นอะแดปเตอร์ตวั เล็กๆ ให้คณ
ุ ต้องเสียบพ่วงเข้าไปทางรู
รับไฟเลีย้ งด้านหลังเครือ่ งเท่านัน้ ส่วนทีเ่ หลือถ้าคุณมีความ
คุน้ เคยกับอุปกรณ์จำ� พวก DAC หรือ USB DAC ดีอยูแ่ ล้วก็
แทบจะใช้งานได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาคูม่ อื
เรียบง่ายทีส่ ดุ ก็คอื ใช้มนั เป็น DAC รับสัญญาณเข้ามา
ทาง Coaxial หรือ Optical โดย Source ต้นทางจะเป็น
เครือ่ งเล่นแผ่นดิสก์ หรืออุปกรณ์ USB-SPDIF Converter
ก็ยอ่ มได้ เช่นเดียวกับการใช้งาน DAC แยกชิน้ ปกติทวั่ ไป
ขอเพียงแค่เลือกปุ่มหมุนสวิตช์ด้านหน้าเครื่องให้ตรงกับ
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• คอนโทรลพาเนลของ Esprit ในขณะเล่นไฟล์ 24-96

075

ถ้าไม่ได้เห็นกับตา ลองเล่นกับมือ ลองฟังกับหู คุณอาจ
จะไม่เชือ่ ก็ได้วา่ กล่องอะลูมเิ นียมสีดำ� ขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือ
ไม่มากตัวนีภ้ ายในบรรจุเอาไว้ดว้ ยภาค D/A Converter
24/192 ที่ใช้ชิพ WM8716 ของ Wolfson ภาค A/D
Converter 24/192 ทีใ่ ช้ชพิ CS5361 ของ Cirrus Logic
ทัง้ สองส่วนนีจ้ ะถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญและเป็นจุดขายหลัก
ของ Esprit เลยก็วา่ ได้
Esprit รับอินพุตดิจติ อลได้จาก 3 ช่องทางด้วยกัน ทาง
Coaxial และ Optical นัน้ รองรับได้สงู สุดถึง 24/192 โดย
อาศัยชิพ Digital Audio Interface Receiver เบอร์ CS8416
ของ Cirrus Logic อีกช่องทางหนึง่ คืออินพุต USB ทีใ่ ช้ชพิ
Tenor TE7022L รองรับการท�ำงาน Asynchronous Mode
และ ASIO แต่ชอ่ งทางนีร้ บั ได้สงู สุดเพียง 24/96
นอกจากอินพุตดิจิตอลแล้ว Esprit ยังเอาต์พุต
สัญญาณดิจติ อลส่งออกไปทางขัว้ ต่อ Optical Out เป็นการ
โยงสัญญาณเฉพาะที่รับเข้ามาทางอินพุต USB แถมยัง
รองรับสัญญาณดิจติ อลทีเ่ ป็นฟอร์แมตมัลติแชนเนลอย่าง
AC3 หรือ DTS ด้วย
Esprit รับอินพุตสัญญาณอะนาล็อกสเตอริโอได้ 2
ชุดทางช่อง Line1 และ Line2 อินพุตทีร่ บั เข้ามานีจ้ ะได้
ประโยชน์จาก Esprit ทัง้ ในแง่ของการใช้เป็นปรีแอมป์ให้
คุณสามารถต่อพ่วง Esprit เข้ากับเพาเวอร์แอมป์ภายนอก
หรือล�ำโพงระบบแอคทีฟได้โดยช่องปรีเอาต์ของ Esprit นัน้
ให้ความแรงสัญญาณได้สงู สุด 7.5 โวลต์อาร์เอ็มเอส และ
เอาต์พตุ อิมพิแดนซ์ตำ�่ เพียง 100 โอห์ม หรือจะมอนิเตอร์กบั
หูฟงั ผ่านเฮดโฟนแอมป์ในตัวก็สามารถท�ำได้ นอกจากนัน้ ยัง
จะได้ประโยชน์จากการใช้งานฟังก์ชนั่ ของภาค ADC ส�ำหรับ
การท�ำ Digital Recording แปลงสัญญาณอะนาล็อกมาเก็บ
ไว้ในรูปแบบของไฟล์ดจิ ติ อลไฮเรสฯ
ในส่วนของภาคอะนาล็อก ADL ก็คอ่ นข้างเน้นคุณภาพ
เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากภาคเฮดโฟนแอมป์ทใี่ ช้ชพิ คุณภาพ
สูง TPA6120A2 จาก TI วงจรอะนาล็อกภาค Line In, Line
Out และ DAC เลือกใช้ออปแอมป์คณ
ุ ภาพสูง OPA2134
ของ Burr-Brown วงจรอะนาล็อกของภาค ADC เลือกใช้
ออปแอมป์โลวน้อยส์ NJM5532 ของ JRC มีการเลือกใช้ตวั
เก็บประจุเกรดดีในวงจรอย่างเช่น ELNA ROB หรือ ELNA
RFS
องค์ประกอบภายนอก นอกจากตัวกล่องอะลูมเิ นียม
ทัง้ ใบแล้ว ปุม่ หมุนต่างๆ ก็กลึงจากอะลูมเิ นียมเช่นกัน ขัว้
ต่อสัญญาณด้านหลังเครือ่ งเป็นแบบเคลือบทองทัง้ หมด โดย
เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นขัว้ ต่อ RCA นัน้ ลงทุนเลือกของเกรดดีจาก
Furutech มาใช้เลยทีเดียว
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> TEST REPORT <

• Esprit กับไฟล์ 24-88.2
อินพุตทีใ่ ช้งานก็เป็นอันเรียบร้อย ส�ำหรับสวิตช์เลือ่ นเล็กๆ
ทีอ่ ยูข่ า้ งขัว้ ต่อ Coaxial และ Optical นัน้ เอาไว้ใช้เลือกรับ
resolution สูงสุดทีจ่ ะรับเข้ามาเล่น เลือกได้ระหว่าง 96kHz
และ 192kHz
ทีต่ อ้ งอาศัยความเข้าใจมากขึน้ เล็กน้อยคือในส่วนของ
อินพุต USB ทีใ่ ช้ทำ� งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ (Supports
USB 2.0 Full Speed and USB Audio Class 1.0) ใน
ลักษณะการใช้งานแบบ USB DAC เพียงแต่ถา้ คอมพิวเตอร์
ของคุณเป็น Windows คุณจ�ำเป็นต้องลงไดรเวอร์ (Native
ASIO) และซอฟต์แวร์เพือ่ ให้ Esprit สามารถท�ำงานร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างราบรืน่ ซอฟต์แวร์ทวี่ า่ นีค้ ณ
ุ
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์  HYPERLINK “http://
www.adl-av.com/products/usbdac/esprit/” http://
www.adl-av.com/products/usbdac/esprit/ แต่ถา้ คุณ
ใช้มนั กับคอมพิวเตอร์ Mac จะสามารถใช้งานได้ทนั ทีโดยไม่
ต้องลงไดรเวอร์อะไรเพิม่ เติม

จากเนือ่ งวงจรภาครับสัญญาณ USB นัน้ ใช้พลังงานไฟ
เลีย้ งวงจรจากพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ เมือ่ คุณเสียบ
สาย USB เรียบร้อย ไฟแสดงสถานะบนหน้าปัดของ Esprit
จะติดเป็นสีแดง (หลอดไฟฝังอยูใ่ นสวิตช์ Power) แม้วา่ คุณ
จะไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์ไฟเลีย้ งก็ตาม และเมือ่ อะแดป
เตอร์มกี ารเสียบใช้งานและคุณเปิดสวิตช์ไฟแสดงสถานะจะ
เป็นสีฟา้ บ่งบอกว่าเครือ่ งพร้อมใช้งานทุกฟังก์ชนั่
กับการใช้งานบน Windows ผมพบว่า native ASIO
ไดรเวอร์ของ Esprit สามารถท�ำงานได้อย่างราบรื่นกับ
โปรแกรมเล่นเพลง JRiver Media Center 17 และสามารถ
เล่นไฟล์ดจิ ติ อล 24 bit ได้ถงึ ความถีแ่ ซมปลิง 96kHz แถม
ยังไม่มปี ญั หากับไฟล์ 24/88.2 ทีเ่ ล่นโดยตรงออกมาแบบ bit
perfect
การใช้งานช่องอะนาล็อกอินพุตจะเสมือนว่า Esprit
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเฮดโฟนแอมป์ ซึง่ เท่าทีผ่ มได้ลองต่อฟังกับ
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• (A) ชิพ DAC ตัวเก่งของ Wolfson และ (B) ชิพเฮดโฟนแอมป์จาก TI
• ไฟล์ทดสอบ Digital Recording 24-192 จาก Esprit

DragonFly USB DAC ของ AudioQuest ผมว่าถ้า Esprit
จะเป็นแอมป์หฟู งั ก็เป็นตัวหนึง่ ทีเ่ สียงดีมาก อาจจะดีกว่า
แอมป์หฟู งั เพียวๆ บางตัวทีว่ างขายอยูใ่ นระดับราคาเดียวกับ
มันเสียด้วยซ�ำ ้ และมีกำ� ลังขับหูฟงั ค่อนข้างเหลือเฟือสามารถ
ใช้กบั หูฟงั ได้หลากหลาย เรียกว่าไม่มปี อ้ แป้งา่ ยๆ แน่นอนแม้
จะไม่ทรงพลังเหมือนอย่าง Schiit : LYR ทีม่ กี ำ� ลังเหลือเฟือ
อย่างบ้าเลือดก็ตาม

ลองเล่นและลองฟัง
• ชิพของ Tenor ส�ำหรับอินพุต USB

จากเสียงที่ผมได้ฟังในช่วงแรกค่อนข้างมั่นใจว่าผมได้รับ
Esprit มาในสภาพค่อนข้างใหม่จนเกือบจะเรียกได้วา่ ใหม่
แกะกล่อง สุม้ เสียงในทีแรกทีล่ องฟังจึงยังไม่คอ่ ยถูกใจมาก
นัก คือผมรับรูไ้ ด้ทนั ทีในรายละเอียดทีพ่ รัง่ พรูออกมา แต่

บ่อยครัง้ ทีเ่ ครือ่ งเสียงลักษณะเช่นนีเ้ ป็นเสมือนรถยนต์
ออฟโรด พาคุณบุกตะลุยเข้าไปพบบางสิง่ บางอย่างทีค่ ณ
ุ
อาจจะไม่เคยสัมผัสพบเห็นมาก่อน อย่างเช่นทีผ่ มได้ยนิ ราย
ละเอียดเล็กๆ ทีแ่ อบซ่อนอยูใ่ น Jazz At The Pawnshop
[24/88.2] หรืออารมณ์รว่ มทีเ่ กิดขึน้ จากการสัมผัสได้ถงึ
เทคนิคการออกเสียงของ Barb Jungr ในเพลง ‘Heartbreak
Hotel’ จากอัลบัม้ Love Me Tender [24/96]
มีอยูช่ ว่ งหนึง่ ทีผ่ มใช้ Esprit กับ SRH940 เปิดฟังงาน
ชุด  Buena Vista Social Club [24/96] ในระหว่างนัง่
ท�ำงาน น่าแปลกมากทีผ่ มไม่เข้าใจภาษาทีเ่ ขาร้องในเพลง
เลยแม้แต่นดิ เดียวแต่กลับอินไปกับเพลงได้อย่างกลมกลืน
และไม่รสู้ กึ เลยว่าการนัง่ ฟังอะไรทีไ่ ม่เข้าใจเลยแม้แต่นอ้ ยเป็น
เรือ่ งรบกวนสมาธิหรือท�ำให้รสู้ กึ ร�ำคาญ แถมบางจังหวะยัง
แอบโยกตัวไปตามเพลงอีกต่างหาก (แบบว่าลืมตัว)  
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เพราะฉะนั้นแล้วฟังก์ชั่น Digital Recording ใน
อุปกรณ์ชิ้นนี้จึงเป็นฟังก์ชั่นที่มาพร้อมกับประสิทธิที่สูง
เพราะสามารถบันทึกเป็นไฟล์ดจิ ติ อลเก็บลงในฮาร์ดไดรฟ์
ได้ที่ resolution สูงสุดระดับ 24/192 และสามารถใช้งาน
ได้จริงน้องๆ เครือ่ งบันทึกชัน้ ดี เพียงแต่ตอ้ งใช้งานร่วมกับ
คอมพิวเตอร์เท่านัน้ เอง

เสียงเยี่ยม ฟังก์ชั่นคุ้ม

คงไม่ผดิ ไปจากความจริงนัก หากผมจะบอกว่า Esprit คือ
ผลผลิตของ ADL ทีแ่ สดงให้เห็นถึงพัฒนาการทีม่ มี ากขึน้
จาก GT40 อย่างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็นด้านคุณภาพเสียงในการ
ใช้งานเพือ่ ฟังเพลงในโหมด DAC หรือแอมป์หฟู งั ในขณะที่
ฟังก์ชนั่ ต่างๆ ทีใ่ ห้มากับ Esprit นัน้ ดูเผินๆ เหมือนจะไม่ตา่ ง
จากรุน่ เดิมมากนัก แต่ถา้ หากได้ลองใช้งานจริงแล้วจะพบว่า
ทุกฟังก์ชนั่ ล้วนแล้วแต่ได้รบั การปรับปรุงให้ดขี นึ้ แทบทัง้ สิน้
ที่น่าสนใจคือฟังก์ชั่น Digital Recording ซึ่งเปิด
โอกาสให้คณ
ุ สามารถเก็บบันทึกในรูปแบบของไฟล์ดจิ ติ อล
ได้งา่ ยๆ กับสือ่ ทีค่ ณ
ุ ไม่สามารถ rip ข้อมูลของมันออกมาได้
สะดวกอย่างแผ่นซีดี ยกตัวอย่างเช่น แผ่น LP, SACD, VHS
Video Tape หรือแม้แต่ Cassette Tape แถมยังเก็บเป็น
ไฟล์ดจิ ติ อลรายละเอียดสูงได้ถงึ 24/192 ด้วยต่างหาก ผม
ว่านีแ่ หละจะเป็น DAC/ADC อีกตัวทีท่ ำ� ให้บรรดาไวนิลเลิฟ
เวอร์ตอ้ งหูผงึ่ ทีส่ ำ� คัญราคาไม่หนักกระเป๋าเกินไปเสียด้วยสิ
น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายโดย
CLEF AUDIO
เบอร์โทรศัพท์ 0-2932-5981
WEBSITE : http://www.clef-audio.com/
ราคา : สอบถามตัวแทนจ�ำหน่าย

Referenced Playlist
• Linda Ronstadt : What’s New
[Elektra, HDTracks 24/192]
• Peter Ugglas : Autumn Shuffle
[Opus3, SACD]
• Barb Jungr : Love Me Tender
[Linn Records, 24/96]
• Buena Vista Social Club
[Nonesuch, HDTracks 24/96]
• Jazz At The Pawnshop [
Proprius, HDTracks 24/88.2]

เครื่องเสียงร่วมการทดสอบ

ดิจติ อลทรานสปอร์ต - Apple Mac mini (RAM
8GB), Buffalo 2TB Ext.HDD (Firewire800),
SAMSUNG R478 Laptop หูฟงั Shure : SRH940,
Grado : SR60 สาย USB/สายสัญญาณ - Nordost :
Blue Heaven Leif Series, ADL : Formula 2 USB
สาย Mini to RCA  - Audioquest : Big Sur
ปลัก๊ พ่วง Clef Audio : PowerBridge 8 สายไฟ
เอซี WyreWizard : Magus
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เนื่องจาก Esprit ไม่มีการแสดงสถานะของไฟล์
ดิจติ อลทีม่ นั ก�ำลังท�ำการถอดรหัสอยูอ่ าจจะท�ำให้การใช้
งานไม่สะดวกเหมือนกับ DAC ที่มีรายละเอียดในส่วนนี้
แจ้งในระหว่างการใช้งาน ถ้าเป็นการใช้งานกับคอมพิวเตอร์
Windows ยังพออาศัยซอฟต์แวร์ชอื่ ADL ESPRIT USB
DAC CPL ทีต่ ดิ มากับตัวไดรเวอร์ของ Esprit ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
เหมือนคอนโทรลพาเนลคอยบอกรายละเอียดต่างๆ ของ
ไฟล์ทเี่ ล่นอยู่ นอกจากนัน้ คุณยังจ�ำเป็นต้องอาศัยคอนโทรล
พาเนลนีใ้ นการเลือกใช้งาน Bit per sample (อยูใ่ น tab
‘ASIO CPL’) ให้ตรงกับ resolution ทีแ่ ท้จริงของไฟล์ทคี่ ณ
ุ
ก�ำลังเล่นอยูด่ ว้ ย มิเช่นนัน้ แล้วคุณอาจจะไม่ได้ฟงั รายละเอียด
ทีค่ รบถ้วนอย่างทีค่ วรจะได้ยนิ จากไฟล์รายละเอียดสูงนัน้ ๆ
สรุปว่ากับการใช้งานในส่วนนี้ผม happy กับเสียง
ทีไ่ ด้จาก Esprit มาก ภาคแอมป์หฟู งั ก็เสียงดีใช้งานได้เลย
เสียดายนิดหน่อยทีอ่ นิ พุต USB ของมันยังไม่สามารถรับไฟล์
ทีเ่ กิน 24/96 ได้โดยตรงทัง้ ทีม่ ภี าค DAC ในตัวทีเ่ สียงดีมาก
ตัวหนึง่ จะให้ตอ่ ใช้งานทาง SPDIF ส�ำหรับผมก็ดจู ะ out ไป
สักหน่อยส�ำหรับนาทีนเี้ หมาะกับใช้งานในอุปกรณ์รนุ่ เก่าเอา
มาพ่วง DAC ภายนอกมากกว่า
ผมมีโอกาสได้ลองเล่นภาค A/D ใน Esprit ผ่านการใช้
งานในส่วนของ Digital Recording โดยใช้ฟรีแวร์โปรแกรม
ชือ่ Audacity ทีใ่ ช้งานค่อนข้างง่ายและใช้งานกับ Esprit
ได้ดี จุดเด่นของ Esprit คือนอกจากสามารถท�ำ  Digital
Recording กับสัญญาณทีเ่ ข้ามาทางอินพุตอะนาล็อกแล้วยัง
เผือ่ ไปถึงอินพุต SPDIF ด้วย แถมบนหน้าปัดของเครือ่ งยังมี
แสดง clip signal บ่งบอกความแรงของสัญญาณทีเ่ ข้ามาว่า
เกินระดับทีเ่ หมาะสมหรือไม่ ถ้าแรงเกินทีว่ งจรภาครับจะรับ
ได้ไฟนีจ้ ะแสดงให้เห็นทันที พร้อมทัง้ ยังมีสวิตช์ RecAtt เพือ่
ลดความไวของสัญญาณเผือ่ ให้อกี ส�ำหรับแต่ละ source ทีม่ ี
ระดับความแรงเอาต์พตุ แตกต่างกันได้ถงึ 12dB (0, 6, 12dB)

GM2000

• ลอง Digital Recording ด้วยโปรแกรม Audacity
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sibilance ส่วนเกินยังไม่คอ่ ยน่าฟังนัก แต่ทงั้ หมดก็เริม่ ดีขนึ้
ชนิดเป็นรูปเป็นร่างตัง้ แต่ประมาณชัว่ โมงที่ 10 ของการฟัง
เป็นต้นไป นัน่ หมายความว่ามันเริม่ มีแววดีผดิ แผกแตกต่าง
ไปจากทีแรกอย่างเห็นได้ชดั
ผมใช้เวลาส่วนใหญ่กบั Esprit ในโหมด USB DAC และ
ต่อใช้งานช่องเสียบหูฟงั โดยใช้สาย USB รุน่ Formula2 ของ
ADL เองเพราะแมตช์แล้วให้สมดุลเสียงออกมากลมกล่อม
น่าฟัง อีกเส้นก็ USB Blue Heaven ของ Nordost ทีผ่ ม
ใช้ reference อยูจ่ ะได้ความสงัด น�ำ้ หนักเสียงตลอดย่าน
ความถี่ มิตติ นื้ ลึกและความโปร่งกระจ่างดีขนึ้ ไปอีก
ส�ำหรับหูฟงั ตัวหลักทีผ่ มใช้ฟงั กับ Esprit คือ Grado :
SR60 และ Shure : SRH940 โดยเฉพาะตัวหลังนีค่ อ่ นข้าง
มีความเป็นมอนิเตอร์สงู สูงเสียจนท�ำให้ชว่ งแรกของการฟัง
มีอะไรบางอย่างทีเ่ กินมาในเสียงทีไ่ ด้จาก Esprit และท�ำให้
ผมไม่คอ่ ยปลืม้ เท่าไรนัก แต่หลังจากชัว่ โมงใช้งานผ่านไปตาม
เวลา ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ก็ปรากฏชัด และมันท�ำให้
ผมชักชอบน�ำ้ เสียงของ Esprit มากขึน้ เรือ่ ยๆ ส่วนเกินหาย
ไป ตอบแทนกลับมาด้วยเสียงทีโ่ ปร่ง สะอาด จังหวะและ
ไดนามิกดีเยีย่ ม การให้โทนเสียงทีต่ รงไปตรงมา รูส้ กึ ได้ถงึ
ความเป็นอิสระของแต่ละเสียงและแทบไม่ปรากฏบุคลิก
เฉพาะตัวของเครือ่ งให้รบั รูไ้ ด้เลย

