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Γ

ια έναν κατασκευαστή ηχείων από τη Δανία, τα πράγματα είναι απλά. Μπορεί να
επιλέξει καλά και αξιόπιστα εξαρτήματα
από προμηθευτές στην ίδια του τη χώρα, με τη
μεγάλη παράδοση στην κατασκευή ηχείων και
μεγαφώνων, διανύοντας ήδη το μισό δρόμο
προς την ολοκλήρωση της κατασκευής. Υπάρχει πολύ σκέψη πίσω από το πώς ακριβώς θα
καταλήξει όλος ο σχεδιασμός γιατί ως προϊόν
έχει μια μόνο ευκαιρία να πετύχει, κερδίζοντας
ή χάνοντας τον ακροατή. Αυτή είναι η πεπατημένη που ακολουθείται, όχι όμως από όλους.
Καλώς ορίσατε στην Audiovector που μας μεταφέρει στον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται οι
άνθρωποι από τη χώρα των… Lego!

ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ
Αλουμίνιο και ξύλο που εναλλάσσεται αρμονικά μεταξύ των χρωμάτων ασημένιου, χρυσού και της rosewood ξύλου καμπίνας, γυαλισμένης στην εντέλεια (αυξάνοντας κατά 450
ευρώ την τιμή του) είναι τα οπτικά προσόντα
του SR3 Super που κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του. Το σχήμα της καμπίνας προδίδει ότι έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τα στάσιμα κύματα, έχοντας την αρχιτεκτονική των μη παράλληλων επιφανειών. Είναι αρκετά εύκολο να αποσυναρμολογηθεί
(υπάρχει λόγος γι’ αυτό όπως θα δούμε παρακάτω) και σε αυτό οφείλεται η παρουσία πολλών αλουμινένιων βιδών που συγκρατούν τα
επιμέρους κομμάτια του, όπως η αλουμινένια
επιφάνεια που φιλοξενεί τις έξι μπόρνες στην
πλάτη δίνοντας τη δυνατότητα τριπλοκαλωδίωσης (ή τρι-ενίσχυσης). Πρόκειται για ένα καΣΧΟΛΙΟ
Για εκείνους που δεν εντυπωσιάζονται
εύκολα από «φουσκώματα» στο χαμηλό, γνωρίζοντας πως ένα ηχείο είναι καλύτερα να παίζει μέχρι εκεί που
μπορεί αντί να παίζει λάθος εκείνο που
δεν μπορεί.
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θαρόαιμο σχέδιο τριών δρόμων που εσωτερικά σχηματίζει ξεχωριστούς θαλάμους για τα
δύο πανομοιότυπα γούφερ με κώνο από ένα
λεπτό σάντουιτς ανθρακονημάτων και συνθετικού υλικού (κατασκευής Scanspeak). Στηρίζονται σε τρία σημεία που όπως ισχυρίζεται η
Audiovector εδράζουν σωστότερα ανεξαρτήτως επιφάνειας, λογικό αν σκεφτούμε ότι το
ίδιο ισχύει μέχρι και στα... ρακ. Το ένα εκ των
δυο έχει το ρόλο του μιντρέιντζ δρώντας μεταξύ των 190Hz και 3,1KHz όπου δίνει τη σκυτάλη στο πιο ενδιαφέρον σημείο του ηχείου,
στο τουίτερ του (Scanspeak και αυτό). Εδώ
χρησιμοποιείται ένας κλασικός υφασμάτινος
θόλος, ο οποίος φορτίζει έναν ακουστικό θάλαμο που καταλήγει σε δύο στρογγυλές οπές
στο πίσω μέρος του ηχείου. Πρόκειται για το
Sound Enhancement Concept που οδηγεί
την οπίσθια ακτινοβολία τουτουίτερ εκτός των

δρώμενων της καμπίνας, στο χώρο ακρόασης. Έλεγχο εκτός καμπίνας έχει και η διασπορά από την οπή bass reflex στο κάτω μέρος,
το οποίο περιβάλλεται από τη βάση με κενό
στο πίσω μέρος λειτουργώντας σαν ακουστικός θάλαμος. Ο λόγος της εύκολης αποσυναρμολόγησης είναι γιατί έχει προβλεφθεί το
SR3 Super να μπορεί να αναβαθμιστεί, αλλάζοντας τα επιμέρους εξαρτήματά του με άλλα.
Διατηρώντας τις ίδιες διαστάσεις μπορεί να μετατραπεί σε άλλες τρεις αναβαθμισμένες εκδοχές, Signature, Avantgarde και Avantgarde
Arreté. Περνώντας σε διαφορετικό τουίτερ θόλου ή ταινίας, αλλάζοντας τα γούφερ σταδιακά όσο ανεβαίνει η έκδοση και με αλλαγές
που ξεκινούν από το φίλτρο του crossover και
φτάνουν έως την κρυογέννεση των εξαρτημάτων. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι μπο-

...επιστροφή ενός
❝
ονόματος που είχε σπάσει
ταμεία κάποτε στην
αγορά...

❝

ρούμε να ξεκινήσουμε από το βασικό Super
ή στις πιο πάνω εκδόσεις και να επιλέξουμε
εμείς πότε και αν θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση στον ήχο μας χωρίς να χρειάζεται
να προβούμε σε πώληση ή ανταλλαγή του
ηχείου. Ομολογουμένως η Αudiovector δείχνει σεβασμό στον καταναλωτή με το σκεπτικό αυτό ενώ ταυτόχρονα παραδέχεται ότι: δεν
υπάρχει μια κοινή συνταγή για όλα τα ηχεία
και πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

ΠΟΣΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΤΕΧΕΤΕ;
Όλα τα προηγούμενα είναι δεκτά, κατανοητά και άξια συγχαρητηρίων, ωστόσο το SR3
Super στην έκδοση που είναι και η βάση της
σειράς, δεν παύει να αποτελεί ένα ηχείο που
ξεπερνάει τα 3.000 ευρώ και εκ των πραγμάτων έχει να αντιμετωπίσει σφοδρό ανταγωνισμό σε αυτήν την κατηγορία. Αφού περάσαμε αρκετά 24ωρα στρωσίματος κατά τα οποία
κάθε μισή περίπου ημέρα είχαμε και αλλαγή
στον ήχο του, ξεκινήσαμε τις ακροάσεις για να
δούμε πόσο καλή βάση αποτελεί και αν όντως
χρήζει αναβάθμισης. Η πρώτη εντύπωση που
αποδεικνύεται και καθοριστική, είναι η εντυπωσιακά ανοιχτή εικόνα που έχει το ηχείο και
που την οφείλει στο σύστημα οπίσθιας ακτινοβολίας του τουίτερ. Εδώ οι ομοιότητες με άλλον Δανό κατασκευαστή στη στερεοσκοπική
απεικόνιση του μουσικού προγράμματος είναι
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Audiovector SR 3 Super
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
EIΔΟΣ: Hχείο δαπέδου, καμπίνα ανάκλασης χαμηλών 3 δρόμων
ΜΕΓΑΦΩΝA: 2xΓούφερ 146χλστ. συνθετικός
κώνος, 1xΤουίτερ 24 χλστ. υφασμάτινος θόλος.
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 91dB/8Ω
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 250W
AΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: 29Hz-23ΚΗz (±6dB)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 190x1030x310 χλστ.
ΒΑΡΟΣ: 20 κιλά

ΥΠΕΡ

• ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΌΣ ΑΈΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΉ
ΕΙΚΌΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΊΤΕΡ ΘΌΛΟΥ

• ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΓΆΛΕΣ ΕΝΤΆΣΕΙΣ
• ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΊΣΩ ΤΟΊΧΟ
ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

ΚΑΤΑ

• ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΠΟΛΎ ΕΎΚΟΛΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΆΣΕΤΕ

ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΣΑΣ ΜΕ ΤΌΣΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΠΟΥ ΔΊΝΟΝΤΑΙ
AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: AUDIO HARMONY
ΕΠΑΦΗ: 210.8101.800

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:
ΤΙΜΗ:

// 4,64
€3.850 (Piano Rosewood)

TIPS & TRICKS

TIP 01 Θέλει τουλάχιστον 50 ώρες

«δουλειάς» πριν από την «καλή» ακρόαση, απόσταση που να μην ξεπερνάει
τους 40 πόντους από τον πίσω τοίχο και
η σύγκλιση να είναι 8-10 μοίρες.

TIP 02 Οι μικρές πλαστικές τάπες

στη βάση ξεβιδώνουν για να μπουν οι
ακίδες.

βγει από όλα αυτά τα «καλοβιδωμένα» εξαρτήματα. Οι κατώτερες νότες ενός βιολοντσέλου ή το ρυθμικό μπάσο δεν αποδίδουν τις
ίδιες συγκινήσεις όπως για παράδειγμα κάνουν οι φωνές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να περιμένετε και μικρότερο από το συνηθισμένο
σώμα στο πιάνο και γενικότερα μια αίσθηση
πιο έντονης φίμωσης (damping) που βρίσκεται εκεί για να δαμάσει τις συχνότητες που είναι
πιο επιρρεπείς στο «μπουμάρισμα».

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
έκδηλες (λέγε με Dali) ωστόσο το Audiovector
αντέχει να παίζει σε μεγαλύτερες εντάσεις διατηρώντας την ίδια εικόνα αποφεύγοντας να
«ξύσει» ή να απολέσει το χαρακτήρα αυτό.
Ακόμα μια ομοιότητα είναι ότι χρειάζεται ελάχιστη σύγκλιση προς τη θέση ακρόασης, αλλά διαφέρει ως προς την απόσταση από τον
πίσω τοίχο. Όσο αυτή μικραίνει, δρα ευεργετικά στο συνολικό σώμα του ήχου για να φτάσει να ισορροπεί σε μια απόσταση περίπου 20
εκατοστών από εκείνον, προσθέτοντας ένα τεράστιο πλεονέκτημα για όσους δεν διαθέτουν
τον απαιτούμενο χώρο στο καθιστικό τους, δηλαδή σχεδόν για όλους μας. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το ηχείο παίζει αδιαμαρτύρητα χωρίς ίχνος κούρασης ή περίεργους τριγμούς, όμως εδώ θα πρέπει να ομολογήσουμε
ότι υπάρχει όριο στο πόση ενέργεια μπορεί να
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Στην πραγματικότητα το SR3, ακόμα και στη
βασική του έκδοση, δείχνει σε ποιο σημείο
οφείλει να γίνεται ηχητική επέμβαση όταν
πρόκειται για ηχείο δαπέδου με δυο «εξάρια» μεγάφωνα που εκ των πραγμάτων δεν
θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν μεγαλύτερους κώνους, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον
όγκο της καμπίνας. Το «πεδίο βολής» του είναι ξεκάθαρα το σημείο που οι επεμβάσεις
μπορούν να επιφέρουν αλλαγές σε ένα ηχείο
αυτού του μεγέθους και δεν είναι άλλο από το
εύρος συχνοτήτων που διαχειρίζεται το τουίτερ. Γνήσιος εκπρόσωπος της Δανέζικης σχολής ήχου που παραδοσιακά μας εντυπωσιάζει
με το φινίρισμα της κατασκευής και την ευγενική διαχείριση της μουσικής. Το πιο mellowmonitor ηχείο δαπέδου που ακούσαμε πρόσφατα. n

