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Ενισχυτές Ακουστικών

ERGOνομικός…

Ενισχυτής για όλους

>>ERGO AMP1

>>Pro-ject Head Box II

Απλός κΑι λιτός στην πρόσοψη, όπως δηλαδή και οι περισσότεροι ε-
νισχυτές της εν λόγω κατηγορίας. Η πρόσοψη είναι από μα-

σίφ αλουμίνιο και προσδίδει στιβαρότητα και αίσθηση 
ποιότητας. Στο κέντρο βρίσκεται το ευμέγεθες ρυθμιστικό 
ελέγχου της στάθμης, ενώ αριστερά και δεξιά βρίσκονται, 
αντίστοιχα, ο διακόπτης On/Off και, φυσικά, η έξοδος α-
κουστικών με υποδοχή για βύσμα τύπου Jack 1/4  της ί-
ντσας. Το AMP1 της Ergo διαθέτει στο πίσω μέρος την ειδι-
κή υποδοχή για τα ακουστικά τεχνολογίας A.M.T, μπορεί ε-

πίσης να χρησιμοποιηθεί και ως προενισχυτής. Στο επίπεδο 
τ ω ν  α κ ρ ο ά σ ε ω ν 

τώρα ο AMP1 ακούγεται αρκετά 
γεμάτος από χαμηλές, ενώ και το άνω άκρο του φά-

σματος παρουσιάζεται τονισμένο, με τη διαφορά ότι στερείται ακρίβειας, σε σύ-
γκριση πάντα με την αναφορά μας. 
Και σε επίπεδο staging, σε συνδυ-
ασμό με τα DT880, παρατηρούνται 
ασάφειες. Μας άρεσε σε συνδυα-
σμό με τα HD595 της Sennheiser, τα 
SR80 της Grado και το φυσικό του 
ταίρι, τα Ergo2.

ιδόύ η έκπληξη της δοκιμής. Πρόκειται για το ενισχυτάκι της Pro-ject που μπορεί 
να μην του φαίνεται, λόγω μεγέθους αλλά και τιμής (95€), ωστόσο 

είναι ένα αξιοπρεπέστατο ενισχυτικό με καλή ποιότητα κατα-
σκευής. Το τροφοδοτικό είναι φυσικά εξωτερικό. Στη λιλιπού-
τεια πρόσοψη υπάρχει μία έξοδος ακουστικών με υποδοχή 
Jack 1/4 της ίντσας, όπως επίσης και το ρυθμιστικό ελέγχου 
της στάθμης. Σε σύγκριση τώρα με τον Grace της αναφοράς 

μας, ακούγεται λίγο πιο γεμάτος στη χαμηλή περιοχή. Εν συνε-
χεία παρατηρείται και μία αδυναμία στη μεσαία περιοχή, κάτι 
που συμπαρασέρνει ελαφρώς και την τονικότητα στην εν λόγω 

περιοχή. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το συγκρίνουμε μ’ έναν ενισχυτή 
κόστους 1500€ πε-

ρίπου. Εάν ξεχάσουμε, λοιπόν, την ύπαρξη του Grace, το ενισχυτάκι Pro-ject είναι 
μία άριστη πρόταση στα 95€ και σίγουρα αποτελεί μία λύση που θα αναβαθμίσει 

την απόδοση των ακουστικών σας, 
σε σύγκριση με οποιοδήποτε 
standard έξοδο ακουστικών από 
κάποιο ενισχυτή. Αν τώρα πιάνουν 
τα χέρια σας, η λιτότητα του κυκλω-
ματικού σχεδιασμού είναι ιδανική 
για ηλεκτροτεχνικούς πειραματι-
σμούς.

Ισχύς εξόδου: 3 Watt /4Ω 
Είσοδοι: Line (RCA)
Έξοδοι: Jack ¼ “, 1 x ERGO AMT, 
Ζεύγος RCA
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 20x7x18 εκ.
Βάρος:1.1 κιλά
Επαφή: Orpheus Audio, τηλ.: 210 52 21 524
Τιμή: 300€

De tails

Ισχύς εξόδου: 330mW/30Ω, 60mW/300Ω 
Είσοδοι: Line (RCA)
Έξοδοι: Jack ¼ “, Line (RCA)
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 10x3,8x12,7 εκ.
Βάρος: 600 γρ.
Επαφή: Orpheus Audio, τηλ.: 210 52 21 524
Τιμή: 95€

De tails
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Τα κάτι παραπάνω 

Το απαλυντικό για τα αυτιά σας 

>>Pro-ject Head Box SE

>>Vincent KHV 111

ΈνΑ μόντΈλό ακόμη από την πλούσια γκάμα της Pro-ject. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο Head Box, το οποίο έχει μεγαλύ-
τερη ισχύ εξόδου, παρέχει τρεις εισόδους γραμμής, δύο εξό-
δους ακουστικών και πιο προσεγμένο κουτί με καλύτερης 
ποιότητας βύσματα. Οι ραβδώσεις στις τρεις επιφάνειες του 
κουτιού αναλαμβάνουν την απαγωγή της θερμότητας! Σε επί-
πεδο επιδόσεων συμπεριφέρεται με μεγαλύτερη ακρίβεια α-
πό το φθηνότερο Pro-ject και θα έλεγα ότι είναι πιο μουσικό. Η 
κύρια διαφορά τους είναι στη μεσαία περιοχή -όπου πονάει το 
μικρό-καθώς το SE συμπεριφέρεται πιο ομαλά και είναι πιο 
συνεπές σε έ-
ντονες δυναμι-

κές εναλλαγές. 
Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα 

ότι σε σύγκριση Α/Β μοιάζει και πιο απο-
λαυστικός κατά τις ακροάσεις. Βέβαια, κο-
στίζει κάτι παραπάνω από τα διπλάσια 
χρήματα, αλλά προσφέρει δύο εξόδους 
ακουστικών και τρεις εισόδους γραμμής 
που ελέγχονται από έναν περιστροφικό 
επιλογέα από την πρόσοψη. Μία διαφο-
ρετική πρόταση σ’ ένα κόστος που το κα-
θιστά αρκετά δελεαστικό.

Έδώ ΈχόύμΈ να κάνουμε με μία ξεχωριστή περίπτωση, όχι μόνο επειδή στην 
πρόσοψη υπάρχει μία λυχνία - που φωτίζεται μάλιστα με ένα 

LED στοιχείο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διαστάσεις και 
βάρος της δοκιμής με το τροφοδοτικό να βρίσκεται εντός του 
πλαισίου. Εκεί βρήκαμε έναν τοροειδή μετασχηματιστή που 
δείχνει να είναι custom. Όσο για τα υπόλοιπα στοιχεία του 
κυκλώματος δεν αποτελούν κάτι το ξεχωριστό και special. 
Στην πρόσοψη βρίσκεται μία είσοδος τύπου Jack 1/4 της ί-
ντσας και ξεχωριστά ρυθμιστικά ελέγχου στάθμης ανά κανάλι. 
Κατά τις ακροάσεις, στα πρώτα ήδη μουσικά μέτρα ακούγεται 

η διαφορετικότητα της υλοποίησης. Παρουσιάζει μία εμφανή 
απαλότητα με στρογ-

γυλεμένα άκρα και ευχάριστες μεσαί-
ες. Βέβαια, ακριβώς λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, 

χάνει σε λεπτομέρεια, αλλά προσφέρει 
ξεκούραστες ακροάσεις. Το σίγουρο είναι 
ότι ο Vincent «χρωματίζει» μ’ έναν πολύ 
ευχάριστο τρόπο που απλώς όλα ακού-
γονται ευχάριστα μέσω αυτού, σε αντίθε-
ση με τον Grace που θα ξεμπροστιάσει 
την όποια αιχμηρότητα της παραγωγής. 
Αν θέλετε ένα «απαλυντικό» για τη δισκο-
θήκη σας ο Vincent είναι μοναδικός.

Ισχύς εξόδου: 150mW/600Ω 
Είσοδοι: 3xLine (RCA)
Έξοδοι: 2xJack ¼ “, Line (RCA)
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 10x3,8x12,7 εκ.
Βάρος: 600 γρ.
Επαφή: Orpheus Audio, τηλ.: 210 52 21 524
Τιμή: 210€

De tails

Ισχύς εξόδου: 5 Watt 
Είσοδοι: Line (RCA)
Έξοδοι: Jack ¼  της ίντσας 
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 21,5x9,5x30,5εκ.
Βάρος: 3,3 κιλά.
Επαφή: Orpheus Audio, τηλ.: 210 52 21 524
Τιμή: 450€

De tails
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