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Balanced Audio Technology VK-3000SE

Δυναμική αρμονία

ü6H30 Super Tubes
üSymmetrical Bipolar
üΠρογραμματιζόμενος

KEIMENO:
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΡΌΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΊΧΝΕΙ ΤΗ ΝΈΑ ΤΆΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΉΣ ΤΟΥ HIGH-END ΓΙΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΈΣ ONEBOX ΛΎΣΕΙΣ.

...ένα εκρικτικό
πακέτο ισχύος και
απόλαυσης...

ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρώτος ολοκληρωμένος της B.A.T.
είναι μια μουσική πύλη που από την
καθημερινότητα σε περνάει στη σφαίρα της διασκέδασης και του μεγαλείου της μουσικής. Δυνατός, καθαρός
και φορτισμένος.
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Ό

λα δείχνουν ότι το παραδοσιακό στέρεο με τους τεράστιους μονομπλόκ τελικούς, τα δυσθεώρητα ηχεία και τα
ατελείωτου μήκους καλώδια «φίδια» οδεύει
προς το παρελθόν. Το νέο στέρεο θέλει πιο κόμπακτ σε διαστάσεις συσκευές, πιο ολοκληρωμένες και πιο έξυπνες, χωρίς κανένα περιορισμό
όμως στην ποιότητα. Όσοι παρακολουθούμε
την ειδησιογραφία του χώρου το γνωρίζουμε
αυτό. Οι ολοκληρωμένοι ενισχυτές είναι το νέο
είδος, όπως και τα συμμαζεμένου όγκου ηχεία.
Οι πιο δραστήριοι κατασκευαστές δηλώνουν
από τώρα παρόν στις εξελίξεις. Ο μαζικός ερχομός των ολοκληρωμένων ενισχυτών είναι γεγονός και τα νέα μοντέλα είναι πια περισσότερα
από δέκα. Ανάμεσα σ’ αυτά και ο πρώτος ολοκληρωμένος της B.A.T., μιας αμερικάνικης
εταιρίας με επικεφαλής και μηχανικό τον Ρωσικής καταγωγής
Victor Khomenko. Ένα μείγμα Δύσης και Ανατολής δηλαδή κάτω από το ίδιο καπό.
Είναι από αυτά τα σπάνια χαρμάνια που κάνουν στις ηχο-αναζητήσεις μας πιο ενδιαφέρουσες
και πιο περιπετειώδεις. Ο πρώτος
ολοκληρωμένος της B.A.T. είναι
χτισμένος με βάση το δυνατό DNA
της εταιρίας που γνωρίζουμε από

χρόνια. Κορυφαίες υλοποιήσεις με κορυφαία
ηχητική ταυτότητα. Ο VK-3000SE ανήκει στη
σειρά Special Edition της εταιρίας αφού χρησιμοποιεί τις ρωσικές 6H30 Super Tubes -όπως τις
αναφέρει- στην προενίσχυση, μία ανά κανάλι.
Δίπλα σε κάθε λυχνία υπάρχουν δύο κίτρινοι
πυκνωτές χάρτου-ελαίου «τυλιγμένοι» από την
ίδια την B.A.T. που βελτιώνουν τον ήχο και απομονώνοντας τις αιχμές ρεύματος και τις ταλαντώσεις. Στην έξοδο έχουμε τα διπολικά τρανζίστορ ισχύος MJL4281 της On Semicontactor,
τα οποία παρέχουν υψηλή ισχύ με εξαιρετικά
χαμηλές παραμορφώσεις. Υπάρχουν τέσσερα
τρανζίστορ ανά κανάλι, τοποθετημένα στη δεξιά
και αριστερή πλευρά της συσκευής όπου υπάρχουν και οι ψύκτρες. Με άλλα λόγια
πρόκειται για έναν υβριδικό ενισχυτή
που κυκλωματικά σίγουρα δε σταματά στις λάμπες της προενίσχυσης και
στα τρανζίστορ της εξόδου. Όλα είναι σχεδιασμένα συμμετρικά εδώ,
ότι υπάρχει αριστερά υπάρχει
και δεξιά. Τίποτε περισσότερο,
τίποτε λιγότερο. Στο τροφοδοτικό έχουμε έναν τοροειδή
μετασχηματιστή με ξεχωριστή ανόρθωση και εξομάλυνση για κάθε κανάλι. Η
συσκευή σφύζει από τσι-

Balanced Audio
Technology VK-3000SE
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΕΙΔΟΣ: Ολοκληρωμένος ενισχυτής
ΙΣΧΥΣ: 2x130W στα 8Ω και 2x215W στα 4Ω
(0,3% ΤΗD)*
EYΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΩΝ: 240mV για μέγιστη ισχύ
ΕΙΣΟΔΟΙ: 3xRCA, 2xΧLR
ΕΞΟΔΟΙ: 1xTape out RCA, 1xΧLR προενίσχυσης, 2xΑκροδέκτες
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: Δέχεται phono stage
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠXYXB): 48,26x14,6x39,4 εκτ.
BΑΡΟΣ: 22,7 κιλά

ΥΠΕΡ
πάκια, περισσότερα και από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μερικά απ’ αυτά χρησιμοποιούνται για
τον έλεγχο της στάθμης, άλλα για τον προγραμματισμό της συσκευής, ενώ υπάρχει και το σύστημα προστασίας. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την κάθε είσοδο ξεχωριστά και ανεξάρτητα.
Μπορεί να την ονομάσει όπως θέλει, ακόμη και
ελληνικοί χαρακτήρες υπάρχουν, να ρυθμίσει
την ευαισθησία (gain) εισόδου, τη φάση, το στέρεο/μόνο ακόμη και την ισορροπία των καναλιών. Επαναλαμβάνουμε η συσκευή δέχεται ανεξάρτητες και μόνιμες (αφού καταχωρούνται στη
μνήμη) ρυθμίσεις για κάθε μια είσοδο. Αυτές γίνονται με τη βοήθεια του εξαιρετικού τηλεχειριστηρίου από αλουμίνιο και με την μεγάλη οθόνη LED ενδείξεων του ενισχυτή. Παράλληλα
ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινότητα
των LED, να χαμηλώνει προοδευτικά τη στάθμη
του ήχου (fader) ή απότομα (mute). Ο ενισχυτής
μπορεί να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει είσοδο phono stage. Σ΄ αυτή τη περίπτωση μια κάρτα με ηλεκτρονικά εξαρτήματα τοποθετείται κατακόρυφα σε μια προβλεπόμενη θέση εσωτερι-

κά της συσκευής. Βέβαια αυτή κοστίζει περίπου
1.000 ευρώ αλλά είναι κορυφαίου επιπέδου
ικανή να ρυθμιστεί έτσι ώστε να προσαρμόσει
με ακρίβεια με την κεφαλή κάθε πικάπ.
Το σασί του ενισχυτή είναι από χονδρό αλουμίνιο με μια ιδιαίτερης αισθητικής πολυεπίπεδη
πρόσοψη. Υπάρχουν 10 πλήκτρα απλής πίεσης
με ενδεικτικά και ένα μεγάλο ατέρμονο ρυθμιστικό στάθμης. Η τελευταία αναγράφεται στην
οθόνη κατά dBu, dBm ή «0-100», είναι επιλογή του χρήστη. Στο πίσω μέρος έχουμε τους
custom επίχρυσους ακροδέκτες ηχείων που είναι από ατόφιο μέταλλο εξαιρετικής κατασκευής, δύο XLR εισόδους και τρεις RCA. Το στάδιο
εξόδου δεν είναι balanced αν και υπάρχουν είσοδοι XLR. Στη περίπτωση που έχουμε phono
stage στο εσωτερικό τότε η μια από τις RCA αναλαμβάνει το ρόλο αυτό, περιορίζοντας έτσι τις
εισόδους γραμμής σε τέσσερις. Ακόμη έχουμε
tape out και έξοδο του προενισχυτή σε XLR στη
περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε εξωτερικό
τελικό. Όπως διαπιστώσαμε ο ενισχυτής έχει την
κατάλληλη υποδομή για μια διαχρονική συμβί-

• ΔΥΝΑΜΙΚΆ
• ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΉ ΕΙΚΌΝΑ
• ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
ΚΑΤΑ

• ΛΊΓΕΣ ΕΊΣΟΔΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΑPHRODITE’S VISION
ΕΠΑΦΗ: 210.6813.773

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:

// 4,88
ΤΙΜΗ:

€8.800 (9.800 ΕΥΡΏ ΜΕ PHONO)
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ωση μαζί του. Μια lifetime σχέση που από αυτές που ξέρουν να φτιάχνουν εκεί στην Αμερική.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
Τολμούμε να πούμε πως η δοκιμή αυτή είναι η
πρώτη στο κόσμο αφού το κομμάτι που ακούσαμε ήταν από τα πρώτα που βγήκε από το εργοστάσιο της B.A.T. λίγο έξω από τη πόλη Φιλαδέλφεια στο Ντελαγουέρ των H.Π.Α. Αφού
χρειάστηκε να τον «στρώσουμε» κάμποσα εικοσιτετράωρα ο ενισχυτής ξεκίνησε την καριέρα
του στο περιοδικό από το εργαστήριο. Εκεί μας
απέδειξε πόσο σκληρό καρύδι είναι. Πως δεν
πτοείται στα βασανιστήρια μας, στο πόσο αποτελεσματικά είναι τα κυκλώματα προστασίας που
έχει και πόσο ευχαριστείται να δουλεύει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Υψηλός λόγος σήματος προς θόρυβο, βυθισμένες παραμορφώσεις, επίπεδες αποκρίσεις και μια ισχύ 138W στα
8Ω (0,3% ΤΗD) ή 215W στα 4Ω ανά κανάλι. Η
θερμοκρασία λειτουργίας δεν είναι και τόσο χα-
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μηλή, ο ενισχυτής «τρέχει» σε τάξη A περίπου
στο 1W, ενώ δεν εφαρμόζεται καθόλου αρνητική ανάδραση. Στις νυχτερινές ακροάσεις, από τις
γρίλιες της συσκευής, βλέπεις τις λυχνίες αλλά
και μερικά LED να λαμπιρίζουν, ενώ από τη στιγμή που πιέσουμε το “on” χρειάζονται ορισμένα δευτερόλεπτα μέχρι να «κολλήσουν» τα ρελέ. Ξεκινήσαμε τις ακροάσεις μας χρησιμοποιώντας ως ηχεία τα ATC αναφοράς και τα B&W
683 S2, δύο ζευγάρια ηχείων ικανά να αποκαλύψουν έναν ενισχυτή. Το πρώτο που βιώσαμε
ήταν μια αφθονία δυναμικών τόσο στις μεταβατικές εκφάνσεις της μουσικής όσο και στο πολυεπίπεδό της. Από το φόντο έως το προσκήνιο. Ο
ήχος εμβάθυνε τόσο πολύ που το σκηνικό που
δημιουργήθηκε μας «ρουφούσε» ως ακροατές
στα δρώμενα. Με τεράστια αποθέματα ισχύος
«ανέβαζε» και «κατέβαζε» τις νότες δημιουργώντας μια στερεοφωνική εικόνα με απίστευτο
κοντράστ, λες και ήταν οθόνη OLED. Ήρεμος
και καταιγιστικός, ήσυχος και νευρώδης. Μπορούσες να διακρίνεις με άνεση τις λεπτομέρειες
των μουσικών οργάνων στα κομμάτια, που σε
άλλους ενισχυτές περνούσαν απαρατήρητες ή
μπλεγμένες στο σύνολο. Ο VK-3000SE όχι μόνο τις φώτιζε αλλά τις έκανε και μέρος της ακρόασης. Ειδικά σε κομμάτια υψηλής ανάλυσης
επιπέδου 192/24 όπου οι περισσότεροι ενισχυτές τα παρουσιάζουν κάπως εκλεπτυσμένα , ο
B.A.T. τους πρόσφερε τέτοιο ενεργειακό υπόβα-

θρο που σε έκανε να αισθανθείς ότι είναι live ή
αναλογικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ακροατής γίνεται μέλος και παρέα των μουσικών. Ναι,
τα δυναμικά του ενισχυτή είναι πολύ μεγάλα και
αυτό είναι το δυνατό του χαρτί, έτσι ώστε είτε η
μουσική είναι κλασική ή μεγάλων ορχηστρών
είτε τζαζ ή μικρών σχημάτων, ο ακροατής να αισθανθεί τις απίστευτες διαφορές στο ρυθμό, στη
ταχύτητα, στην ένταση και στην έμφαση. Είναι
αυτές οι λεπτές γραμμές που κάτι εξαιρετικό γίνεται άριστο και μάλιστα αβίαστα. Ο ενισχυτής
σε παρασύρει στο μεγαλείο του, ειδικά στις καλές ηχογραφήσεις, δε σε κρατάει απόμακρο στη
θέση σου ως ακροατή αλλά σε βάζει στο παιχνίδι. Τα ηχεία βρίσκουν έναν κορυφαίο παρτενέρ και άθελα τους ανοίγονται αποδίδοντας τον
καλύτερο τους εαυτό. Όσο για ικανότητα οδήγησης είναι περιττό να το αναφέρουμε. Η ακρόαση του B.A.T. είναι μια εμπειρία, οι φωνές διατηρούν τις χροιές και τον χαρακτήρα τους κατά
μήκος όλης της εικόνας στοιχείο που επίσης δηλώνει πολλά για τον ενισχυτή. Είναι απολαυστικός δίχως άλλο, σε σημείο που θέλεις να καλέσεις κόσμο για να μοιραστείς την εμπειρία. Μια
σπάνια συσκευή, από αυτές που δεν ακούμε κάθε μέρα. Με τεράστια διάθεση για διασκέδαση
και για ζωή μέσα από τη μουσική. Ένα εξημερωμένο «κατοικίδιο» ικανό να σε καθίζει στη θέση
ακρόασης… εύκολα. n

