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DÂY LOA & TRẠM NGUỒN

ĐẲNG CẤP INAKUSTIC
Dây dẫn và nguồn điện đóng
vai trò rất quan trọng trong
việc tái tạo âm thanh, do đó
các nhà sản xuất luôn nghiên
cứu và phát triển nhằm
không ngừng hoàn thiện dây
dẫn, phụ kiện để người chơi
có thể khai thác tối đa tiềm
năng hệ thống nghe nhạc
của mình.
Hữu Trang

T

ại triển lãm Munich HighEnd Show
2018 vừa qua, Hãng Inakustik (Đức)
đã trình làng 2 sản phẩm đỉnh cao và
đã được các tạp chí âm nhạc bình chọn là
sản phẩm đứng đầu phân khúc: dây loa LS
4004 và bộ cấp nguồn AC 3500 P.

Dây loa LS – 4004 Air – Helix:
đưa người nghe tới thiên
đường âm nhạc
Có trải nghiệm thực tế mới thấy
và cảm nhận được vì sao dây loa đầu
bảng ra đời dịp kỷ niệm 40 năm thành
lập hãng của Inakustik lại giành được
giải Nhất cho phân khúc sản phẩm
Ultra HighEnd (Fidelity Winner 2018
và Goldenes Ohr 2018) tại triển lãm
Munich High End Show. Đúng như các
chuyên gia thẩm âm lão luyện và khó
tính đã nhận xét, cặp dây đã mang lại
sự hưng phấn trong việc thưởng thức
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âm nhạc của người nghe. Có thể nói
như ta đang nhấm nháp thưởng thức
một ly Cognac tuyệt hảo vậy.
Hệ thống tham chiếu là cặp loa
Kharma Mini nổi tiếng của sứ sở hoa
Tupplip được phối ghép cùng các thiết
bị hàng đầu của hãng Gryphon, Đan
Mạch: amply Gryphon Diablo 120, đầu
đọc CDP Gryphon Mikado Signature.
Chỉ nhìn bên ngoài đã thấy LS 4004
thuộc nhóm sản phẩm đỉnh cao với lớp
áo PE mỏng quyến rũ đủ để che kín,
cũng đủ để khoe lớp bọc chống nhiễu
ánh vàng kim loại bên trong, thể hiện
sự sang trọng, quý phái.
Chúng tôi quyết định chỉ thử những
đĩa CD có những bản được giới
Audiophile cho là khó nhằn nhất và
dùng một cặp dây đắt tiền hơn tới 30%
chủ nhà đang dùng để tham chiếu.
Khi nhạc nổi lên, cặp LS 4004 cho một
độ tĩnh đến kinh ngạc. Càng nghe càng
thấy được những tiềm năng mà trước
đây chưa được khai thác hết, nay mới có
cơ hội để thể hiện. Âm nhạc như tuôn
chảy vào thẩm thấu qua tai, lắng đọng
nhiều cảm xúc ở mọi thành viên tham
dự. “Chết lặng” có lẽ là hai từ diễn đạt

đúng nhất tâm trạng người nghe vào lúc
này. Cặp LS 4004 dường như đã vén lên
bức màn vô hình ngăn cách người nghe
với cặp loa. Nó cho phép bộ dàn tái
tạo một thứ âm thanh trong vắt, thuần
khiết kèm theo tất cả các cảm xúc của
bản ghi âm được tái tạo hoàn chỉnh. Dải
trầm xuống sâu, chắc song êm dịu thể
hiện được vai trò kiểm soát trong phòng
nghe, dải cao chi tiết sang trọng với các
nốt cao thổn thức, da diết của đàn dây,
các nốt sang trọng óng ánh của piano và
dải trung êm ái dịu ngọt song cũng có
những lúc mạnh mẽ, gồ ghề hay vút cao
cho cảm giác có sự hiện diện của ca sĩ
trong phòng.
Tổng thể cặp dây loa “siêu cáp” LS
4004 Air Helix có gốc gác từ khu Rừng

Hắc Ám thể hiện như phù thủy âm
nhạc trong bộ Harry Potter, thật đúng
đẳng cấp của nó và cũng là ước mơ
được sở hữu của tất cả các Audiophile
có cơ hội được trải nghiệm.
Với thiết kế tinh sảo và sang trọng
cùng việc sử dụng công nghệ dẫn
sóng lõi rỗng siêu tốc, với việc sử dụng
công nghệ đan chéo 2 lớp cho lõi
truyền dẫn (cross link) để khử dòng
cảm ứng phát sinh, với hệ thống treo
clip gọn nhẹ để có được dung kháng
dây thấp nhất, cùng việc sử dụng giắc
cắm hợp kim Tellurium Copper, LS
4004 Air Helix được khẳng định là sản
phẩm nằm trong nhóm dây loa hay
nhất trên thế giới và thích hợp với tất
cả các bộ dàn.
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Bộ cấp nguồn dòng tham
chiếu AC 3500 P với 2 mạch lọc
song song
Một vấn đề hiển nhiên là các tác động
vật lý có ảnh hưởng rất đáng kể đến
chất lượng âm thanh được bộ một dàn
nghe nhạc tái tạo và trong đó nguồn
cung cấp điện cho bộ dàn đóng một vai
trò cực kỳ quan trọng, điều mà các tín
đồ Audiophile thực sự ngày càng phải
thừa nhận . Nói cách khác nguồn điện
đóng một trong những vai chính quyết
định chất âm của bộ dàn, bởi khi chúng
ta nghe nhạc thực chất là nghe sự biến
chuyển của dòng điện được điều tiết bởi
tín hiệu âm thanh. Các Audiophile thực sự
có kinh nghiệm sẽ không bao giờ bỏ qua
quá trình xử lý nguồn.
Tín hiệu hữu ích này thường xuyên pha
bị pha trộn và ảnh hưởng bởi sự thay đổi
hoặc nhiễu từ các tín hiệu khác từ các vật
dụng sử dụng điện bên trong nhà của bạn,
hàng xóm nhà bạn hay thậm chí cả khu
phố nơi bạn sinh hoạt (điều hòa, tủ lạnh,
máy sấy, bóng đèn huỳnh quang, máy
hàn...) và nó không còn sạch như lẽ ra nó
phải có. Nó bị “ nhiễm bẩn” và bị biến dạng
và cũng chính từ đây bắt nguồn của sự suy
giảm tín hiệu, méo tiếng.
Không thể liệt kê hết các nguồn gây
nhiễu đặc biệt các thiết bị số, các công
tắc chuyển đổi nguồn gây ra những biến
dạng nghiêm trọng hệ thống nguồn, và
số lượng biến dạng này tiếp tục tăng.
Sự biến dạng này gây ra những vấn đề
nghiêm trọng cho các linh kiện trong bộ
dàn của bạn, âm thanh của bạn cảm giác
bị che phủ bởi các miếng mảng chắp vá
của một màn sương mù âm học, tiếng
không thoát được ra ngoài. Nhưng số
lượng những người chơi âm thanh có
các trạm cấp điện riêng cho bộ dàn của
họ không nhiều. Hầu hết các thiết bị âm
thanh sử dụng nguồn trực tiếp từ lưới
điện dân dụng.
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Vì vậy, đối với hầu hết chúng ta, điều này
có nghĩa là âm thanh bắt đầu tại ổ cắm
điện hoặc có lẽ hộp cầu chì - mọi thứ ở
thượng lưu (phía trước nó) nằm ngoài tầm
kiểm soát của người chơi. Do vậy, chúng
ta buộc phải lọc nhiễu khỏi nguồn cung
cấp điện.
Tuy nhiên, các bộ lọc truyền thống thế
hệ cũ được đánh giá là kẻ thù của độ động
“guzzlers”, đặc biệt đúng đối với các mạch
nối tiếp: các cuộn cảm được đưa vào mạch
cấp nguồn sẽ chắc chắn làm tăng trở
kháng truyền dẫn và cản trở độ động của
các dòng xung. Nó tạo cho người nghe có
cảm giác âm thanh bị “đần tiếng”, đó là do
độ động bị giảm.
Và tại triển lãm Munich High End Show,
Inakustik đã trình làng bộ cấp nguồn
kèm lọc AC 3500 P và ngay lập tức đã
dành được sự quan tâm của người chơi
và được đánh giá cao. Bộ cấp nguồn và
lọc AC 3500 P là 1 trong 3 sản phẩm dành
giải nhất do tạp chỉ Golden Ear bình chọn
cho năm 2018.
Bộ cấp nguồn Reference AC-3500P có
cách tiếp cận khác so với các sản phẩm
cùng loại: AC 3500 P sử dụng 2 mạch lọc
song song hiệu suất cực cao và hoàn toàn
đồng nhất để đáp ứng các yêu cầu khắt
khe của giới Audiophile và triệt tiêu tối đa
nhiễu. Bộ lọc sẽ thu hồi toàn bộ nhiễu từ
cả hệ thống điện cấp nguồn vào bộ dàn

và nhiễu phát sinh mà các thiết bị được
kết nối gây ra, đồng thời cấp điện cho hệ
thống không hạn chế khả năng cấp. AC
3500 P có hệ thống khung phụ bên trong
vỏ được lắp ghép các bộ giảm chấn, giảm
rung cơ học của các linh kiện của bộ lọc
gây ra bởi tần số 50 Hz của lưới. Thêm vào
đó cấu trúc mạng chia hình sao bảo đảm
dòng điện được cung cấp đồng đều tới tất
cả các cổng ra của AC 3500 P.
Với thiết kế này, trạm cấp AC-3500P là
một nhân tố chính cho ra chất lượng âm
thanh mượt mà chi tiết, song lại vô cùng
mạnh mẽ.
Vỏ bộ cấp điện mặt trước bằng nhôm
phay anodized sang trọng có 2 màu đen
hoặc trắng bạc. Phía sau là 6 ổ cắm cao
cấp Rhodium đáp ứng các tiêu chí khắt
khe nhất cho người chơi. Chính giữa là
ổ cấp nguồn đầu vào với giắc công suất
lớn (IEC C20) tháo rời cho phép thay thế
dễ dàng cáp cấp nguồn. Bộ cảm biến lắp
sẵn bên trong sẽ bảo vệ an toàn cho các
thiết bị đắt tiền trong trường hợp điện áp
vượt đỉnh. Người dùng có thể bật tắt toàn
bộ các ổ cắm bằng công tắc tắt bật mặt
trước. Đèn LED thiết kế trang nhã sang
trọng mặt trước báo hiệu tình trạng hiện
tại của bộ cấp nguồn: trắng là cho chế độ
chờ (Standby) và màu xanh cho biết rằng
Power Station đang bật và nguồn điện đã
sẵn sàng hoạt động.

