Clef Soloist 50 Class A/B amplifier

คูต่ อ่ สู้ระดับเฮฟวี่เวท?
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รีวิวเมื่อ : สิงหาคม 2017
ในยุคที่กระบวนการย่อส่วนกําลังเพิ่มขึ ้น, การประเมินค่าอุปกรณ์เครื่ องเสียงของเราก็เปลีย่ นแปลงไป จากวันก่อนๆที่เราอาจประเมินค่าของบางสิ่ง
บนพื ้นฐานขันต้
้ นว่ามันหนักเท่าไหร่ อย่างน้ อยนํ ้าหนักก็ยงั คงทําให้ เรารู้สกึ อุ่นใจ ในการเลือกซื ้ออะไรบางอย่าง เช่น แอมปลิไฟเออร์ และพบว่า
แอมปลิฟายเออร์ นนั ้ หนักแน่น มัน่ คง ดังนัน้ Clef Soloist 50 จึงสร้ างความประทับใจให้ กบั ผมแบบในทันที! มันหนัก, สร้ างมาราวกับรถถัง และ
นอกเหนือจากนัน,
้ มันสวย!
Soloist 50 มาในกล่องกระดาษค่อนข้ างใหญ่ และถูกปกป้องด้ วย โฟมโพลีสไตรี น ที่ทาํ มาอย่างแน่นหนาเพียง 2 ชิ ้น ภายในกล่องยังมี รี โมท
คอนโทรลและหนังสือคูม่ ือการใช้ งานอีกหนึง่ เล่ม, และก็ถึงคราวพูดถึง รีโมทคอนโทรลต่อจากแอมปลิไฟเออร์ มันทํามาจากโลหะ, มันมีนํ ้าหนัก
มากพอที่จะทําให้ มนั มีประโยชน์ที่จะใช้ ในการบริ หารกล้ ามเนื ้อต้ นแขนด้ านหน้ า (bicep) ในระหว่างทีค่ ณ
ุ ฟั งเพลงได้ , เครื่ องทีใ่ ช้ รีวิว ได้ รับการ
ให้ ยืมจาก Winters Audio
Soloist 50 ถูกออกแบบมาให้ เป็ นแอมปลิไฟเออร์ คลาส A/AB, แปลว่ามันทํางานในโหมด class A ที่กําลังขับขาออก 10 วัตต์/ข้ าง, หรื อทํางานใน
class AB ที่กําลังขับขาออก 50 วัตต์/ข้ าง ผมหวังที่จะไม่ต้องบอกคุณว่า นักเล่นเครื่ องเสียงเชื่อในเรื่ อง ความลืน่ ไหล, ความเป็ นธรรมชาติของ
แอมปลิไฟล์เออร์ class A และนี่คือสิง่ ที่ Clef Audio บอกไว้
วงจรออกแบบ แบบ Class-A
นี่คือคลาสของแอมปลิไฟเออร์ ทีท่ ํางานเป็ นเชิงเส้ นมากที่สดุ ความหมายคือ ผลลัพธ์ของสัญญาณขาออก ที่ได้ จากการทํางานจะมีความเที่ยงตรง
เหมือนจริงมากกว่า, อุปกรณ์ขาออก (ทรานซิสเตอร์ ) นํากระแสไฟฟ้าตลอดวงรอบของสัญญาณขาเข้ า พูดอีกแบบคือ พวกมันขยายทังรู้ ป
คลืน่ สัญญาณภายในตัวของมันเอง, แอมป์เหล่านี ้ ร้ อนในขณะทํางาน เนื่องมาจากทรานซิสเตอร์ ในเพาเวอร์ แอมป์นัน้ เปิ ดและทํางานเต็มกําลัง
อยูต่ ลอดเวลา

เพราะปั จจัยต่างๆเหล่านี ้ แอมปลิไฟลเออร์ Class A จึงมีประสิทธิภาพที่ตํ่า สําหรับวัตต์กําลังขับขาออกทีไ่ ด้ , พวกมันสูญเสียกําลังวัตต์ไปกับความ
ร้ อน และเพราะความร้ อนที่ถกู ปลดปล่อยเหล่านัน้ พวกมันจึงร้ อนมากขณะทํางาน มันจึงต้ องการระบบการระบายความร้ อนเป็ นอย่างมาก, แต่ใน
ด้ านตรงกันข้ าม แอมป์เหล่านี ้ คือ แอมปลิไฟเออร์ ทมี่ อบความเพลิดเพลินให้ ได้ มากที่สดุ แอมป์เหล่านี ้ ขุดลึกลงไปในรายละเอียดของเสียงดนตรี
อันเป็ นผลมาจากทรานซิสเตอร์ ทําการขยายตลอดรูปคลื่นโดยไร้ รอยต่อ, ด้ วยผลลัพธ์ทางเสียงที่ สะอาดกว่า เทีย่ งตรงกว่า และมีระดับสัญญาณ
รบกวนที่ตํ่ากว่ามาก พวกมันจึงเป็ นแอมป์ที่ให้ ความถูกต้ องมากที่สดุ ในหมูแ่ อมป์ต่างๆที่มีอยู่
Soloist 50 ทํางานแบบ class A ในช่วง 10 วัตต์แรก (ทีล่ าํ โพง 8 โอห์ม) ซึง่ สําหรับนักฟั งส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้ ต้องการกําลังขับมากไปกว่านี ้ มันอาจ
เฉพาะตอน "ความดังระดับงานสังสรรค์" ที่แอมปลิไฟเออร์ นี ้ จะไปทํางานในโหมด class AB เพื่อให้ ได้ กําลังที่ต้องการเพิ่มมากขึ ้น
เมื่องวางบนชันวาง,
้
Soloist มองดูทงั ้ สวย (ในสายตาของผม) และ สง่า, มุมโค้ งเหล่านันช่
้ วยอย่างมากในการช่วยลดมุมมอง "ความเป็ น
้ ซึง่ หน้ าจอนี ้จะหรี่ มืดลง เมือ่ คุณไม่ได้ ทําการปรับระดับ
อุตสาหกรรม" ให้ น้อยลง และหน้ าจอเปล่งแสงสีฟ้า เพิ่มเติมความมีระดับขึ ้นไปอีกขัน,
ความดัง หรื อเลือกช่องสัญญาณขาเข้ า ดังนันมั
้ นจึงไม่ดงึ ดูดสายตาเกินไป, ที่ด้านหลังของแอมป์ คือช่องขาเข้ าที่พบตามปกติ เช่น ช่องไฟฟ้าเข้ า
หลักแบบ IEC, ช่องสัญญาณขาเข้ าแบบ RCA, ช่องสัญญาณขาเข้ าแบบ บาลานซ์ หนึ่งคู่ และขัวต่
้ อสายลําโพง, ทังหมดดู
้
แล้ วเป็ นชิ ้นส่วนที่มี
้ อของ
คุณภาพ, ผนวกด้ วย สวิทช์รีเซ็ท อีกหนึ่งตัว, มากไปกว่านัน้ แทนที่ขวต่
ั ้ อ ซ้ ายและขวา จะถูกจัดเป็ นกลุม่ เป็ นคูซ่ ้ ายขวาอย่างที่พบทัว่ ไป ขัวต่
Soloist 50 ถูกวางตําแหน่ง แยกไปแต่ละฝั่ งของด้ านหลัง เพื่อให้ เข้ ากับการออกแบบในรู ปแบบ ดูอลั -โมโน

การวางอุปกรณ์ด้านหลังที่แยกแชลแนลซ้ ายและขวาออกจากกัน

อย่างไม่ต้องสงสัย โครงสร้ างแบบ ดูอลั -โมโน นี่คือปั จจัยส่วนหนึ่งของนํ ้าหนักตัวของ Soloist 50, หม้ อแปลงสองลูก กินพื ้นที่ภายในเครื่ องไปมาก
ผนวกกับครีบระบายความร้ อนขนาดใหญ่สองชิ ้นสําหรับทรานซิสเตอร์ ขาออก, ใกล้ ๆกันนันคื
้ ออุปกรณ์ทํางานของวงจรแอมปลิไฟเออร์ บน
แผ่นวงจรพิมพ์ที่ยาวถึงด้ านหน้ าของตัวเครื่ อง, ทําไมต้ อง ดูอลั -โมโน? ผมจะให้ Clef Audio อธิบาย
โครงสร้ างการออกแบบ แบบ ดูอลั -โมโน
การออกแบบในรูปแบบ ดูอลั -โมโน ส่งผลให้ แอมปลิไฟลเออร์ ทํางานแยกแยะระหว่างแชนแนลได้ ดีขึ ้น, คุณลักษณะทางเวทีเสียง ที่ดกี ว่าเดิม
ส่งผลต่อความถูกต้ องของสนามเสียง ทังด้
้ านกว้ างและลึก, การวางและตําแหน่งของชิ ้นดนตรี จะถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น
ดูเหมือนเพิ่อให้ Soloist 50 เป็ นแอมปลิไฟเออร์ ที่ยอดเยี่ยม ไม่นา่ จะเหลือสิง่ ใดให้ ทําอีก, ส่วนควบคุมระดับความดัง เป็ นแบบ steppedattenuator ที่ถกู ทําขึ ้นจาก ตัวต้ านทานแบบ SMD (ในความเป็ นจริ ง Soloist 50 ใช้ รีซิสเตอร์ ขนาดมาตรฐาน ทีม่ ี noise ตํ่ากว่าแบบ SMD -ผู้แปล)
โดยใชั รี เลย์เป็ นตัวเลือกค่า, ที่ความดังน้ อยๆ คุณจะสามารถได้ ยินการทํางานของ รีเลย์ เมือ่ ยามคุณปรับระดับความดัง, ซึง่ นอกไปจากคุณฟั ง
เฉพาะแต่ตอนดึกๆมาก และปรับความดังอยูต่ ลอดเวลาแล้ ว สิง่ นี ้คงไม่ใช่ประเด็นสําคัญ, และที่สมเหตุผลมากๆ Soloist 50 ใช้ วงจรป้องกันลําโพง
เพื่อปกป้องทังตั
้ วแอมปลิไฟเออร์ เอง และลําโพง ในยามที่มคี วามผิดพลาดเกิดขึ ้น

คุณสมบัติทางเทคนิคแบบเต็ม
Type: Solid State
Configuration: Dual-Mono
Power Supply Transformer: 2 x 200VA
Power Supply Capacitance: 120,000μF
Class of operation: A/AB (10W Class-A)
Single Ended Inputs (RCA): 3 pairs
Balanced Inputs (XLR): 1 pair
Input Sensitivity: 160mV RMS
Input Impedance: 44 Kohms
Maximum Input Level: 3.6 Vrms Balanced/UnBalanced
Output Device Types: Bipolars / 6 per channel
Output Binding Posts: Gold-plated
Output Power @ 8 ohms: 50 Watts per channel
Output Power @ 4 ohms: 100 Watts per channel
Volume Steps: 64Steps / 1.0Db
Gain: 42dB
Signal-to-noise Ratio: 100dB @ full power
Frequency Response: 20Hz - 56kHz (+0/-3dB)
Crosstalk @ 1kHz: -100dB
THD (20Hz - 20kHz @ 1 watt): < 0.01%
THD (20Hz - 20kHz @ 50 watts): < 0.04%
Power Consumption @ idle/Max: 200 / 300Watts
AC Power Requirements: 220-230V / 50Hz
Shipping weight: 18 kgs
Dimensions (w x h x d): 432 x 112 x 400 mm.
เอาละ, เชื่อมต่อต้ นทาง และลําโพงเข้ ากับ Soloist 50, ผมนัง่ ลงและรับฟั ง, ผมเพิ่งฟั งแอมปลิไฟเออร์ class AB ของผมเอง ที่ผมใช้ เป็ นตัวอ้ างอิง,
ความประทับใจแรกเกี่ยวกับ Soloist 50 มีสองอย่าง, อย่างแรก มันให้ เสียงเหมือนรูปลักษณ์ของมัน หนักแน่น, มีนํ ้าหนัก และควบคุมได้ เป็ นอย่าง
ดี, อย่างที่สอง ความโปร่ งใสที่ผมชื่นชอบจากแอมป์ class AB ของผม ขาดหายไปนิดหน่อยจาก Soloist 50 แต่นี่เป็ นเรื่องปกติธรรมดาที่พบ กับ
้ เล่นซํ ้าๆต่อเนื่องไป 24 ชัว่ โมง, นัน่
แอมปลิไฟเออร์ เครื่ องใหม่แกะกล่อง, ดังนัน้ หลังจากการฟั งสั ้นๆ ผมต่อ Soloist 50 กับเครื่ องเล่น ซีดี โดยตังให้
ทําให้ ได้ ผลที่ต้องการ, และผมจะเริ่มการทดสอบการฟั งอย่างจริ งจังของผมอีกครัง้
ผมได้ กล่าวถึงความถี่ตํ่าไปรึยงั ? ช่วยไม่ได้ จริ งๆ ที่คณ
ุ สามารถสังเกตมันได้ ไม่ยาก, ไม่ใช่แค่ลงได้ ลกึ แต่ยงั กระชับและน่าฟั งอีกด้ วย, อัลบั ้มรวม
เพลงของ Talvin Singh ชุด 'Back to Mine', บรรจุหลายๆเพลงที่มีเสียงตํ่าที่จะเขย่าลําโพง ถ้ าเสียงตํา่ นัน้ ไม่ได้ รับการควบคุมที่ดีพอจากแอมปลิ
ไฟเออร์ , ซึง่ ผมไม่มคี วามกังวลแม้ แต่น้อยกับ Soloist 50!

ความสามารถในการควบคุม และความกระชับเหล่านัน้ ปรากฎอย่างชัดเจนตลอดย่านความถี่, ก่อให้ เกิดระดับความสมจริงทีใ่ ห้ ความประทับใจ
เป็ นอย่างมาก ทุกสิง่ หยุด และเริ่ มต้ นขึ ้นอย่างเกือบจะทันทีทนั ใด, เครื่ องเคาะคือตัวอย่าง, ชัดคม เหมือนเมือ่ ยามได้ ยินจากการแสดงสด, ความ
สมจริงนี ้ส่งผลอย่างเฉพาะเจาะจงกับเสียงร้ องต่างๆด้ วย, เหล่านักร้ อง เสียงเหมือนจริงกว่า, เหมือนอยูต่ รงนัน้
ผมยังสังเกตได้ ด้วยว่า Soloist 50 ให้ เสียงทีด่ ี แม้ เปิ ดฟั งที่ระดับความดังน้ อยๆ, แอมป์บางตัวเสียงดีเมือ่ เปิ ดดังๆ, แต่จะสูญเสียมนต์ขลังไปเมือ่ ฟั ง
เบาๆในยามคํ่าคืน, นํ ้าหนักของเสียงตํ่าคือสิง่ ที่ Soloist 50 ทําได้ ดีจริงๆ ซึง่ มันยังคงเป็ นอย่างนันแม้
้ เมื่อหรี่โวลุม่ ลดระดับความดังให้ ลดลง, และ
เมื่อเร่งโวลุม่ ให้ สงู ขึ ้น (เมื่อเพื่อนบ้ านออกไปจากบ้ านแล้ ว) ความกระชับแน่นในการควบคุมเหนือทุกสิง่ ทุกอย่าง ก็ยงั คงปรากฏอย่างชัดแจ้ งอยู,่
รีโมทคอนโทรล ทํางานได้ อย่างที่คาดหวังไว้ การเปลีย่ นระดับความดัง เป็ นไปอย่างราบรื่ นและฉับไว
เวทีเสียงที่ Soloist 50 ให้ ออกมานัน้ ทังใหญ่
้
และลึก, อิมเมจก็ดีมากอีกด้ วย ในความเป็ นจริ ง, เมื่อผมเล่นอัลบั ้ม 'Amused to Death' ของ Roger
Waters ที่บนั ทึกมาในระบบ Q-sounds เหล่าเสียงเล็กๆทีถ่ กู ออกแบบมาให้ ดงั ออกแยกออกจากสนามเสียงนัน้ เหมือนจริงจนสัมผัสได้ , และวาง
ตําแหน่งห่างไกลออกมาจากลําโพง
ระดับเสียง จังหวะ คาบเวลา ( P.R.a.T.) Soloist 50 ล้ วนทําได้ ดี ผมพบว่าตัวเองตบเท้ าตามไปด้ วยขณะฟั งอัลบัม้ 'Gracelands' ของ Paul
Simon, วิถีทางง่ายที่ Soloist 50 นําเสนอสิ่งดีๆนัน้ แม้ ที่ความดังมากๆ คือการทีเ่ สียงดนตรี ปรากฎออกมาจากฉากหลังทีม่ ืดสนิท, รายละเอียด
เสียงเล็กๆน้ อยๆพวกนันคื
้ อข้ อพิสจู น์
ผมบันทึกไว้ ถงึ สเกลเสียงที่มขี นาดใหญ่ ที่ได้ จากการรับฟั ง ไวโอลินคอนแชร์ โตของ Tchaikovsky, นี่คือตัวอย่างของประสบการณ์ การรับฟั งเพลง
คลาสสิคอื่นๆของผม ผ่าน Soloist 50
รีโมทคอนโทรล ทํางานได้ อย่างสมบูรณ์แบบ, มันถูกสร้ างมาให้ ยากที่จะทําให้ บบุ สลายเหมือนกับแอมปลิไฟเออร์ , คือราวกับ รถถัง!, ในการใช้ งาน
ตัวแอมปลิไฟเออร์ ไม่เคยร้ อนมาก., ชัดเจนว่า ครี บระบายความร้ อนทํางานได้ เยี่ยมสําหรับแอมปลิไฟเออร์ ที่ถกู ออกแบบมาในประเทศที่อณ
ุ หภูมิ
สูงกว่าในอังกฤษ
Soloist 50 เป็ นหนึง่ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทําให้ ผมในฐานะนักวิจารณ์ รู้สกึ ละอายนิดหน่อย เพราะมันเกือบเป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะหาข้ อมาตําหนิมนั ,
แม้ วา่ แอมปลิไฟเออร์ ที่ดี ไม่ควรจะมีลกั ษณะเสียงใดๆ, แต่ใครๆก็ตามทีเ่ คยฟั งมามากสักหน่อย ก็จะรู้ว่าที่จริ งแล้ ว มันมี, หูของเรา, อุปกรณ์อื่นๆใน
ชุด จะเป็ นตัวเลือกแอมป์นี ้มากกว่าแอมป์อีกตัวเสมอ, ถึงจะพูดอย่างนัน้ มันก็จากที่จะจินตนาการว่าจะมีใคร หาเหตุใดๆมาเพื่อปฏิเสธ Soloist 50
ได้ , มันทําหน้ าที่ของมันได้ เป็ นอย่างดี, ฟั งได้ อย่างเพลิดเพลิน มันสามารถระบายรอยยิ ้มบนใบหน้ าให้ กบั ใครต่อใครทีไ่ ด้ ฟังมัน, ดังนัน้ มันคือ
ตัวเลือกระดับต้ นๆ ของแอมปลิไฟเออร์ ในระดับราคานี ้
พูดกันแบบตรงๆ, การผลิตเครื่ องเสียง คงไม่ใช่สงิ่ แรกในใจทีเ่ ราคาดหวังว่าจะมาจากประเทศไทย, แต่ เคลฟ ออดิโอ เลือกที่จะเข้ าสูต่ ลาดการ
แข่งขันสูงนี ้ (บางคนว่า เป็ นตลาดที่กําลังหดตัว) ถ้ า Soloist 50 คือตัวบ่งชี ้ถึงสินค้ าของพวกเขา, นัน่ พวกเขาทําได้ ดี, Soloist 50 ถูกสร้ างมาเป็ น
อย่างดี, นําเสียงเยี่ยม แถมยังดูดีอีกด้ วย, มันเป็ นการยกระดับทีช่ ดั เจนจากแอมปลิไฟเออร์ ระดับกลาง, อ้ อ! ระวังหลังของคุณให้ ดี เมื่อยกมัน!
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