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	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทล้วนจำเป็นต้องใช้กระแสฟ้าในการทำงาน	 ยิ่งเป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานในบ้านเรือนที่ต้องใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ	อย่างที่เรียกกันว่า	AC	ซึ่งย่อ
มาจาก	Alternating	Current	ด้วยแล้ว	กระแสไฟฟ้า	AC	(อาทิเช่น	AC	220	V.	/	50	Hz	สำหรับ
บ้านเราเป็นต้น)	ยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งเข้าไปอีก	 เพราะอย่างที่ทราบกัน	กระแสไฟฟ้า	AC	ก็
คือกระแสไฟฟ้าหลักที่ได้จากการผลิตของโรงไฟฟ้า	 อย่างเช่น	กฟผ.ในบ้านเราที่ใช้พลังงานไอ
น้ำ	หรือแรงดันน้ำไปขับหมุนเครื่องไดนาโมขนาดใหญ่เพื่อสร้างไฟฟ้ากระแสสลับที่ว่านี้ขึ้นมา	
	 อาจพูดได้ว่า	ถ้าเป็นในด้านเครื่องเสียงแล้วไซร้	“ไฟฟ้ากระแสสลับ”	หรือ	AC	นี่แหละที่เป็น
ปัจจัยสำคัญรองลงมาจากเรื่องของอะคูสติกห้องฟัง	 เพราะชุดเครื่องเสียงจะสามารถทำงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ก็เนื่องเพราะเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าที่ดีพอ	 และหากไร้ซึ่งสภาพ	
อะคูสติกของห้องที่ดีพอ	 เรา-ท่านก็คงมิอาจรับฟังคุณภาพเสียงของชุดเครื่องเสียงได้อย่างเต็ม
สมรรถนะได้	 “ไฟฟ้ากระแสสลับ”	จึงเปรียบเสมือนหนึ่งใน	“weak	 link”	ของชุดเครื่องเสียงและ
โฮมเธียเตอร์ที่เรา-ท่านสมควรจะใส่ใจ	

คัดลอกมาจากนิตยสาร What Hi-Fi? 
ฉบับที่ 361 เดือนพฤศจิกายน 2558 

ทดสอบโดย มงคล อ่วมเรืองศร ี

Power DC X-Terminator Plus 

	 Kemp	 E lek t ron i k s	 เป็ นบริษั ทที่

เชี่ยวชาญอย่างมากทางด้านอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

สำหรับบ้านเรือนโดยเฉพาะ	 ตั้งอยู่ ใน

เมืองอัมสเตอร์ดัม	ประเทศฮอลแลนด์	

ก่อตั้ งขึ้ น โดย	 Ron	 Kemp	 เ มื่ อปี	

ค.ศ.1999	 สำหรับสาเหตุที่ทำให้มี

ความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางด้านนี้โดยเฉพาะเจาะจงนั้น	 เป็น

เพราะว่า	 ระบบไฟฟ้านั้นนับว่ามี

ความสำคัญในระดับต้นๆ	นั่นเลย

ทีเดียว
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	 หากแวะเข้าไปเยี่ยมชมใน	www.kempelektroniks.nl/	
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ	 Kemp	 Elektroniks	 จะพบกับ
หลายหลากผลิตภัณฑ์ที่จัดแยกไว้เป็น	6	หมวดหมู่ด้วยกัน	;	Line	
Conditioners;	 Shunt	 Conditioners;	 Power	 Generator;	
Power	Cords;	A/V	Cables	และ	Accessories	ซึ่ง	Power	DC	
X-Terminator	Plus	ที่เดินทางมาสู่การรีวิวของผมครั้งนี้ก็เป็นอีก
หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่	Line	Conditioners	
	 Power	DC	X-Terminator	Plus	 เป็นอุปกรณ์ที่	 “ยกระดับ”	
ขึ้นมาจาก	 Power	 DC	 X-Terminator	 ด้วยการผนวก	 QA	
MODULE	เข้าไว้ในตัว	รวมถึงการมี	POWER	CORD	PLUS	มอบให้
มาด้วย	 อีกทั้งยังใช้ขั้ว เสียบต่อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น	 Input	
Connector	 และ	Output	 Socket	 ล้วนเป็นแบบ	Gold-Plated	
Contact	ที่ผ่านการทรีตเมนต์ด้วย	DeoxIT	และ	SilClear	ไว้อย่าง
ดี	แถมท้ายด้วยการติดตั้ง	Output	Socket	มาให้	2	ช่องอีกด้วย	
  
 Power DC X-Terminator Plus ทำหน้าที่อะไร? 
	 Prevents,	 or	 Solves,	 Mechanica l	 Humming	 of	
Transformers	คือคำจำกัดความสั้นๆ	ที่	Kemp	Elektroniks	ได้
ระบุไว้สำหรับ	Power	DC	X-Terminator	Plus	ทีนี้ทำไมถึงเกิด	
Mechanical	Humming	of	Transformers	ที่ว่าขึ้นมาได้ล่ะ	จน
เป็นปัญหาที่จำเป็นต้องใช้	“Power	DC	X-Terminator	Plus”	เข้า
มาทำการแก้ไข	(Solves)	หรือว่า	ป้องกันไว้ล่วงหน้า	(Prevents)	
จริงๆ	 แล้วสาเหตุดังกล่าว	 สามารถสืบสาวได้จากชื่ออุปกรณ์	
Power	 DC	 X-Terminator	 นี่แหละครับ	 ซึ่งแปลความได้ว่า	
อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้ากระแสตรง	หรือ	DC	(Direct	Current)	ที่มีปะ
ปนมากับไฟฟ้ากระแสสลับ	หรือ	AC	ที่อุปกรณ์เครื่องเสียงจำเป็น
ต้องนำไปใช้งานในขณะทำงาน	ทีนี้อุปกรณ์เครื่องเสียงก็ต้องมี
หม้อแปลงไฟ	หรือ	Transformer	เพื่อทำหน้าที่ปรับระดับแรงดัน
ไฟฟ้ากระแสสลับ	 (AC)	 ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม	ก่อนที่
จะถูกส่งเข้าสู่ภาคจ่ายไฟเพื่อกักเก็บสำรองพลังงาน	พร้อมที่จะ
จ่ายไปยังวงจรต่างๆ	ตามแต่ภาระหน้าที่ของใครของมันก็ว่ากัน
ไป	
	 แต่เมื่อเกิดมี	 ไฟฟ้ากระแสตรง	 (DC)	 ปะปนมากับ	 ไฟฟ้า	
กระแสสลับ	 (AC)	 ก็จะทำให้หม้อแปลงไฟไม่สามารถทำงานได้
อย่างเต็มที่	 อันนำพาไปสู่ปัญหาการ	 “ฮัม”	หรือมีเสียงครางหึ่งๆ	
พร้อมกับอาการ	“สั่น”	ของหม้อแปลงไฟขึ้นมา	เนื่องจากว่า	DC	ที่
มีปะปนมากับกระแสไฟจะไปส่งผลต่อขดลวดภายในหม้อแปลงไฟ
ให้เกิดสภาวะ	“อิ่มตัว”	(Saturate)	ขึ้นมา	จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหา	
หรือว่าป้องกัน	 มิเช่นนั้นก็ย่อมจะส่งต่อเนื่องไปยังเรื่องของ
สมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงาน	รวมถึงคุณภาพเสียงของ
อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ลดถอยลงไปจากที่ควรจะเป็น...	
	 เพราะว่าการสั่นครางของหม้อแปลงไฟย่อมส่งแรงสั่น
สะเทือนตรงลงไปสู่แท่นเครื่องที่รองรับการติดตั้งหม้อแปลงไฟนั้น
อยู่	 ทีนี้พอแท่นเครื่องสั่น-เครื่องทั้งเครื่องก็ต้องสั่นไปด้วย	ก็แล้ว

วงจรภาระทำงานต่างๆ	ที่ค่อนข้างจะไวต่ออาการ	Microphony	
ที่จะรับเอาการสั่นไหว	 (Vibration)	ไปขยายซ้อนกับสัญญาณปกติ
กลายเป็นความผิดเพี้ยนอันไม่พึงประสงค์	 (Distorted)	ส่งผลลด
ทอนคุณภาพเสียงโดยตรง	จึงจำเป็นต้องกำจัด	และป้องกันไม่ให้
มี	‘DC’	ปะปนอยู่ในกระแสไฟฟ้า	AC	
	 เราเรียกลักษณะที่ไฟฟ้ากระแสตรง	 (DC)	 ปะปนมากับ	
ไฟฟ้ากระแสสลับ	 (AC)	 ว่า	 DC	 offset	 ซึ่งทางวิชาการระบุว่า	
สามารถเกิดขึ้นได้จาก	4	สาเหตุด้วยกัน	 :-	 1.	 แหล่งจ่ายไฟ	+/-	
ไม่สมมาตรกัน	2.	ภาคดิฟเฟอเรนเชี่ยลภายในตัวเองไม่สมบูรณ์
ทางด้าน	HFE	หรือค่าอุณหภูมิ	ภายในตัวเอง	3.	วงจรออกแบบ
มาไม่บาลานซ์	 แบบคอมพลีเมนทารี่	 โดยมากับแอมป์	 IC	 วงจร
ภายในจะเป็นแบบควอซี่	คอมพลีเมนทารี่	จึงอาจจะมี	DC	offset	
ได้บ้าง	 4.	 การต่อไดเร็คต์คัปปลิ้ง	 ทำให้	 DC	ถูกขยายด้วย	 แม้
เพียงเล็กน้อยก็ตาม	
	 สำหรับในทางเครื่องเสียงก็มีระบุไว้ดังนี้	DC	offset	หมายถึง	
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ	 (AC)	ที่มีกระแสหรือแรงดันไฟฟ้ากระแส
ตรง	(DC)	ปะปนมาด้วยเล็กน้อย	โดยอาจเกิดจากการใช้วงจรเรียง
กระแสแบบครึ่งลูกคลื่น	 (Half-Wave	Rectifier)	 เป็นผลทำให้เกิด
ความร้อน	และเพิ่มค่ากำลังสูญเสียในหม้อแปลง	 และอาจทำให้
เกิดการผุกร่อนของแท่งกราวด์ได้	
	 ซึ่งโดยทั่วไป	ก็สามารถจะ	 “กำจัด”	และ	 “ป้องกัน”	 เจ้า	DC	
offset	ที่ว่านี้ได้	ด้วยการใช้	 Isolation	Transformer	 ไปต่อคั่น
ก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟฟ้าเข้าเครื่อง	 เพื่อบล็อกไฟฟ้า	DC	 เอาไว้ให้
อยู่แต่ในขดปฐมภูมิ	 (Primary)	มิให้ถูกเหนี่ยวนำไปสู่ขดทุติยภูมิ	
(Secondary)	ของ	 Isolation	Transformer	อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มา
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เสียบต่อเข้ากับ	 Isolation	 Transformer	 ก็จะไม่มี	 DC	 offset	
ไหลออกไป	แต่วิธีนี้ใช่ว่าจะได้ผลชะงัดซะทุกกรณีไป	 เพราะโดย
แท้จริงแล้วไซร้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ	 Isolation	 Transformer	
นั่นแล	โดยตรงเลยทีเดียว	และยังต้องคิดคำนึงถึงเรื่องค่า	VA	ของ	
Isolation	Transformer	ที่ใช้	 ซึ่งต้องให้มาก	 “เกิน”	พอเข้าไว้	
สำหรับอัตราบริโภคพลังงานในขณะใช้งานเต็มกำลังของอุปกรณ์
ไฟฟ้านั้นๆ	อีกด้วย	
	 การใช้สิ่งที่เรียกว่า	Real	Time	High-Pass	Filter	จึงให้ความ
สะดวกและมั่นใจได้มากกว่า	 เพราะว่าได้รับการออกแบบมาโดย
เฉพาะ	 และจะทำงานในลักษณะ	 Active	 ตลอดเวลาที่ใช้งาน
อย่างชนิดทันทีทันควัน	 (Real	 Time)	 ซึ่งเจ้า	 Power	 DC	 X-
Terminator	Plus	ก็คืออุปกรณ์ในกลุ่มนี้ครับ	ดังนั้นมันจึงมีส่วน
ช่วย	 “ยกระดับ”	 สมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงานของ
อุปกรณ์เครื่องเสียงให้เป็นไปได้เต็มพิกัดอย่างที่ควรจะเป็นตามที่
ได้รับการออกแบบมา	
	 Power	DC	X-Terminator	Plus	มีขนาด	5	x	3.5	x	6.5	นิ้ว
โดยประมาณ	น้ำหนัก	 1.2	กก.	นอกจากจะทำหน้าที่กำจัดและ
ป้องกัน	 DC	 Offset	 โดยตรงแล้ว	 ยังบรรจุวงจรป้องกันแรงดัน
ไฟฟ้าส่วนเกิน	 และกระแสไฟฟ้ากรรโชก	 (Over	 Voltage	 and	
Surge	 Protector)	 เอาไว้พร้อมสรรพ	อีกทั้งยังได้ผนวก	 SNS	
(Shunt	Noise	Supressor)	MODULE	 เข้าไว้ด้วยในตัว	จึงเสมือน
ซื้อหนึ่งได้ถึงสอง	 เพราะได้ตัวกำจัดมลพิษทางกระแสไฟฟ้ามาให้
อย่างครบครัน	 อ้อ	 Power	 Capability	 ของ	 Power	 DC	 X-
Terminator	Plus	นี่	ครอบคลุมได้สูงถึง	2,000	วัตต์เชียวนะครับ	

ผลการรับฟัง 
	 สิ่งที่ได้มาจากการใช้	Power	DC	X-Terminator	Plus	ไปต่อ
คั่นระหว่างปลั๊กเสียบไฟฟ้า	 AC	 บนผนังห้อง	 กับตัว	 Power	
Distributor	ก่อนที่จะเสียบต่อไปสู่ชุดเครื่องเสียงของผม	สามารถ
จับสังเกตในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน	ก็คือ	ความสงัดที่
มากขึ้น	(Background	Noise	ลดลง),	สดใส-กระจ่างชัด	ลดความ
ขุ่นมัวของเสียง	 (ขยะ-มลพิษทางไฟฟ้าถูกกำจัดไป),	 สุ้มเสียงคม
ชัด-กระฉับกระเฉง	 (Crisp)	อวบอิ่ม	 (Full)	 เข้มข้นขึ้น	กระหึ่มขึ้น	
หนักหน่วงขึ้น	 (หม้อแปลงไฟส่งผ่านพลังงานได้เต็มที่และฉับพลัน	
ไม่มีอั้น),	 เวทีเสียงลึกขึ้น	 แยกเป็นชั้นๆ	 เด่นชัดขึ้น	 (วงจรต่างๆ	
ทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะ	ปราศจากขยะ-มลพิษ	และความไม่
สมมาตรของกระแสไฟฟ้า)	ที่สำคัญฟังได้มันส์ขึ้นครับ	 เรี่ยวแรง
ปะทะเด็ดขาดได้อารมณ์ร่วมในขณะรับฟังยิ่งกว่าเดิม	
	 รวมไปถึง	 สภาพบรรยากาศเสียง	 (Atmosphere)	 ที่ถูกส่ง
มอบออกมาในขณะรับฟัง	 ทำให้เสียงดนตรีที่รับฟังนั้นมีความ
สมจริง	แม้กระทั่งการออกเสียงอักขระภาษาที่นักร้องเปล่งออกมา
นั้นก็	 “น่าทึ่งมาก”	 ในความเป็นธรรมชาติอย่างที่เราได้ยินได้ฟัง
การเปล่งเสียงนั้นออกมาจากปากมนุษย์จริงๆ	กระนั้น	มีทั้ง	 “น้ำ
หนักเสียง”	มีทั้ง	 “ลมหายใจ”	 เป็นเสียงที่มีชีวิตมีตัวตน	 รวมถึง

ความเปิดโปร่งเป็นอย่างมาก	รู้สึกได้ถึงว่า	รับฟังอะไรๆ	ได้แจ่มชัด
ขึ้น	มากขึ้นอย่างแท้จริง	 รายละเอียดเสียงเล็กๆ	น้อยๆ	ที่แม้จะ
แผ่วเบาแต่ก็ชัดเจน	และเด่นลอยออกมา	
	 ทั้งนี้สุ้มเสียงโดยรวมที่รับฟังได้จากการใช้	 Power	 DC	 X-
Terminator	 Plus	 เสริมเข้าในระบบนั้นให้ความฉ่ำชุ่ม	 เข้มข้น	
และฉับไว	ฟังแล้วรู้สึกอิ่มเอมเปรมใจ	ไร้ซึ่งความกระด้าง	ระคายหู	
ความชัดเจนของทรานเชียนต์	รวมถึงความฉับพลันทันใดอันเยี่ยม
ยอด	เสียงแต่ละเสียงมีน้ำหนัก	ไม่เบาโหวงเหวง	ความผุดโผล่ของ
เสียงแต่ละเสียงล้วนฉับไว-ทันทีทันใด	และระบุทิศทางที่มาหรือ
ตำแหน่งแห่งที่ของเสียงแต่ละเสียงได้อย่างแน่นอน	แม้ในเสียงที่
เกิดขึ้นซ้อน-แทรกพร้อมๆ	กัน	ก็ยังสามารถจับตำแหน่งของแต่ละ
เสียงนั้นได้	 ไม่ถูก เบียดบัง	 หรือกลบเกลื่อนจนเลือนหาย	
(กลมกลืน)	ไป	
	 ช่วงย่านเสียงต่ำมีความอิ่มเอิบและกระชับฉับไว	ไม่อวบอ้วน	
อุ้ยอ้าย	ให้จังหวะจะโคนที่แม่นยำ	ยิ่งฟังยิ่งสนุกเร้าใจ	จากแผ่น	
ซีดี	KITARO	Live	in	America	(GEFD-24323)	แทร็กที่	5	MATSURI	
แสดงถึงความหนักแน่นแม่นยำในการตีกลองใหญ่	 สามารถให้
ระลอกของแรงสั่นบนหนังหน้ากลองแตกต่างจากที่เคยรับฟัง	 แม้
กระทั่งเสียงฟ้าร้องครืนครั่นบนท้องฟ้าในแทร็กที่	 1	 ก็ให้ความ
สะเทือนเลื่อนสั่น	 และลอยสูงใกล้ระดับเพดาน	และมีระลอกของ
คลื่นอากาศแผ่ออกไปกว้าง	
	 ยิ่งเมื่อได้นำแผ่นซีดีมีคุณภาพ	 (อย่างสังกัด	Sheffield	Labs,	
Opus3,	 Chesky,	 Clarity	 Recording,	 Propius,	 Reference	
Recording,	American	Gramophone,	TELARC,	etc.)	มาเปิดฟัง	
จะพบว่า	 จินตภาพและสภาพเวทีเสียงที่บ่งบอกออกมานั้น	น่า
ประทับใจมาก	ทั้งในด้านความกว้างที่แผ่กว้างอย่างมาก	จน
สัมผัสได้ถึงสภาพการโอบล้อมของเสียงในสถานที่แสดง/บันทึก
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n รูปลักษณ์ : AAA
n สมรรถนะ : AAAA
n คุณภาพเสียง : AAAA
n โดยรวม : AAAA

เสียงดนตรี,	ความลึก	ที่ถอยลึกเข้าไปจนเลยตำแหน่งตั้งวางระบบ
ลำโพง	ทะลุเลยผนังหลังลำโพงออกไป	แยกแยะแถว-ชิ้นของวง
ดนตรีที่รับฟังได้แจ่มชัด	 ระบุตำแหน่งชิ้นดนตรีได้อย่างแน่นอน	
และความสูง	ที่รับรู้ได้ว่า	นักร้องนั้นยืนร้องอย่างสง่าผ่าเผย	มิใช่
ก้มตัวลงมาจ่อไมโครโฟน	บ่งบอกเสียงที่ลอยตัวสูงขึ้นเหนือระดับ
ตัวตู้ระบบลำโพง	
	 การถ่ ายทอดสภาพเวที เสี ยงที่ ได้ รั บฟั งจากแผ่นซีดี	
POSTCARDS	ของต้นสังกัด	RR	recording	RR-61CD	นั้นสามารถ
โชว์ศักยภาพในการส่งมอบสภาพบรรยากาศและสภาพเวทีเสียง
ได้โดดเด่นมากทีเดียว	ในเพลงที่	 4,7	จะรับฟัง	 ได้ถึงความสดใส	
เนียนละไมของเสียงประสาน	สามารถได้ยินเสียงสูดลมหายใจ
ของนักร้องประสานเสียงกว่า	 200	 ชีวิต	 The	 Turtle	 Creek	
Chorale	 ได้อย่างชัดเจนมากๆ	 ราวกับเป็นเหตุการณ์อยู่ต่อหน้า
กระนั้น	การถ่ายทอดเวทีเสียงด้านลึกนั้น	ทะลุทะลวงเลยผนังหลัง
ห้องออกไปไกล	 ให้การแยกแยะลำดับชั้นของเสียงที่ซ้อนทับ
ตำแหน่งกันได้ดีจริงๆ	
	 ตามด้วยแผ่น	 POMP	&	 PIPES!	 ของสังกัด	 RR	 Recording	
RR-58CD	กับลักษณะเพลงคลาสิกประโคมกึกก้อง	 โหมกระหน่ำ	
หนักหน่วง	ซึ่งในเพลงที่	2	นั้น	จะรับฟังได้ถึงความโอ่อ่าอลังการ
ของเสียง	 การประโคมสนั่นของวงออร์เคสตราด้วยเครื่องดนตรี
กว่าร้อยชิ้น	 รวมถึงสภาพบรรยากาศเสียงของโถงบันทึกเสียง
ขนาดใหญ่	ช่างชัดเจนแจ่มกระจ่างอย่างน่าตะลึง...	 !	กระทั่งการ
รับฟังแผ่น	SINGING	STONE	 (HS11042-2)	ซึ่งเป็นการบันทึกเสียง
กลองของอินเดียนแดงในทวีปอเมริกา	 ก็สามารถรับรู้ได้ถึงราย
ละเอียดที่แทรกตัวอยู่ในเสียงกลอง	 อย่างเช่นเสียงไม้กระทบกับ
หนังหน้ากลอง	 เสียงสั่นกระพือของหนังหน้ากลอง	แม้แต่เสียงคน
พูดคุยกันอยู่ไกลๆ	(เบาๆ)	ก็ยังได้ยิน	
	 ครั้นเอาเพลงไทยร่วมสมัยอย่าง	แสนคำนึง	 1,	 แสนคำนึง	2	
(เห่น้ำกล่อมฟ้า),	 แสนคำนึง	 3	 (	 (อธิษฐาน)และ	 แสนคำนึง	 ชุด
พิเศษ	ของ	อาจารย์ชัยภัค	ภัทรจินดา	มาปิดท้ายการรับฟัง	ทั้งๆ	
ที่เป็นแผ่นสุดแสนธรรมดา	 (ทว่าบันทึกเสียงดี	 และไพเราะน่าฟัง)	
แต่คุณจะรับฟังรายละเอียดเสียงต่างๆ	ที่แตกต่างออกไปจากที่เคย
คุ้น	 สุ้มเสียงนั้นให้ความลอยตัว	 มีมวลเสียงพร้อมด้วยความ
กังวาน	 เสียงทุ้มที่ เคยแน่นแต่ออกจะขุ่นมัว	 กลับกระชับและ
กระจ่างสว่างขึ้น	(ยิ่งในเพลง	“โสมส่องแสง”	ยิ่งฟังยิ่งเร้าใจ)	
  
 สรุปส่งท้าย 
	 Power	DC	X-Terminator	Plus	จะทำการ	 “ยกระดับ”	การ
รับฟังให้แตกต่างไปจากเดิม	 ไม่ว่าจะในด้านความสดใสเปี่ยมใน
รายละเอียด	ถ่ายทอดบรรยากาศเสียงของสถานที่ทำการแสดงได้
อย่างชัดเจน	 รวมทั้งการส่งมอบช่วงย่านความถี่เสียงต่ำ	ซึ่งให้
เสียงเบสที่ใหญ่	มีน้ำหนักเสียงอันทรงพลัง	และแผ่ขยาย	สามารถ
ทอดตัวลงไปได้ลึกถึงก้นบึ้ง	 ช่วงย่านความถี่เสียงกลางจะแผ่บาน	
กระจายตัวอย่างมีอาณาบริเวณ	

	 พร้อมด้วยความอบอวลของมวลบรรยากาศ	 ให้ทั้งความ
ชัดเจนและความมีตัวตนของเสียงอย่างมีชีวิตชีวา	ช่วงย่านความถี่
เสียงสูงจะพละพลิ้วและทอดตัวไปไกล	 โดยไม่มีอาการหดห้วน	
หรือ	กักกั้น	 ไร้ความจัดจ้าเกินจริงสามารถเปิดเร่งระดับความดัง
เสียงที่รับฟังอยู่นั้นได้มากขึ้น-มากขึ้น	อย่างรุกเร้าใจ	 โดยที่มิได้
รู้สึกอึดอัดรำคาญหรือหนวกหูแต่อย่างใด	 และยังคงไว้ซึ่งความ
ชัดเจน	สดใส	 ไม่อับทึบ	 ขุ่นมัว	หากฟังกับเพลงคลาสสิก	 ก็จะ
สัมผัสได้กับความอลังการ	ยิ่งใหญ่และแผ่กว้าง	แจ่มชัดทั้งในมิติ
ด้านกว้าง	ด้านลึก	และความสูง			 

อุปกรณ์ร่วมใช้งาน	 :-	 เครื่องเล่นซีดี	 Marantz	 CD/DA-12;	
ปรีแอมป์	eXclusive	C3a;	เพาเวอร์แอมป์	eXclusive	M3;	ลำโพง	
Tannoy	System	 10	DMT	 II	 ;	สายสัญญาณ	Van	Damme	และ
สายลำโพง	Kimber	Kable	
อุปกรณ์เสริม :-	XAV	:	EMX	-9	(วางทับบน	eXclusive	C3a	และ	
eXclusive	M3)	 ;	Entreq	:	Ground	Box	รุ่น	Silver	MinimUs	+	
Earth	Cable	รุ่น	Silver	;	MagicBoxAudio	:	Lunar	1	


ขอขอบคุณ Hi-Fi Part โทร. 087-918-0955 ที่เอื้อเฟื้อให้ 
Power DC X-Terminator Plus มาทดสอบในครั้งนี ้
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