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Monaural Power Amplifier
audyn: Virtus S-250
Why compromise performance
(with anything less?)
คุณภาพเสียงหลังจาก เพาเวอรแอมปFโมโนบล็อกของ Audyn:Virtus-S250 ผมคิดวOาปรีแอมปFที่นOาจะเหมาะก็ยังยืนยันวOา Parasound P3 และ NAD
165BEE ยังเปYนตัวเลือกที่เหมาะสมเชOนเดิมครับ
เพราะวOา เกนเสียงภายในของ Virtus-S250 สูงกวOาปกติเล็กน\อย เมื่อเลOนกับปรีแอมปFของ Music Fidelity F2 Preamp เป`ดระดับ 9 นาฬิกาก็ดัง
คับห\องทีเดียว เปรียบเทียบเสียงทีไ่ ด\จากเพาเวอรแอมปF Odyssey Audio:Khartago Extreme SE ต\องเป`ดประมาณ 10 นาฬิกาจึงจะได\ความดังที่
เทOาเทียมกัน บางชOวงบางตอนพอดนตรีโหมขึ้นมาอยOางฉับพลัน จะรู\สึกวOา บางชOวงจะออกอาการตื้อนิดๆ
หากเปYน NAD 165BEE สามารถปรับระดับสัญญาณเอาทพุตได\ เราก็สามารถลดระดับสัญญาณเอาทพุตลงมาสักหนOอย แล\วเรOงโวลลุมO จากปรีแอมปF
ให\มากขึ้น อาการเสียงตื้อก็จะลดลงได\ รายละเอียดของเสียงตOางๆก็จะดีขึ้นมา สOวนปรีแอมปF Parasound P3 สัญญาณขาออกคOอนข\างไมOแรงจะเน\น
เรื่องรายละเอียดและลีลาของเสียงมากกวOาก็จะมาชOวยเรื่องเกนเสียงที่สูงเพาเวอรแอมปF Audyn Vitus S250 ลงได\ สิ่งที่จะได\ตามมาก็คือ รายละเอียด
เสียงที่มีมากขึ้น
หากเลOนกับด\านโฮมเธียเตอรปnญหาอาจจะไมOรู\สึกเพราะระดับสัญญาณปรีเอาทจากพวกแอมปF AVR คOอนข\างมาก และเสียงที่ได\หากเน\นดูหนังไมOดู
คอนเสิรตมากนัก เสียงที่เกิดจากการสังเคราะหเสียงโครงสร\างฮารมอนิกสของเสียงก็แตกตOางจากเครื่องดนตรีจริงๆอยูOแล\วครับ
เมื่อย\อนไปดูถึงแนวทางการออกแบบของเพาเวอรแอมปFรุOนนี้ เน\นเพาเวอรแอมปFกําลังขับสูงให\กําลังสูงถึง 250 วัตตในรูปทรงกระทัดรัด และเพิ่มเปYน
450 วัตตที่โหลด 4 โอหม วงจรออกแบบให\มีการขยายกระแสสัญญาณสมมาตร(Symmertrical Current Feedback) ในการตอบสนองความถี่เสียง
มากกวOา 200kHz เพื่อรองรับ HD Format ให\คOาแดมป`vงแฟคเตอสูงถึง 400 เพื่อควบคุมอาการสั่นค\างของลําโพงได\งOายขึ้น เปxาหมายหลักของ
เพาเวอรแอมปFตัวนี้ จะเน\นมาด\านโฮมเธียเตอรมากกวOาฟnงเพลง เพราะกําลังจากอินทิเกรตแอมปF AVR ไมOสามารถควบคุมลําโพงได\ดีนัก การใช\
เพาเวอรแอมปFกําลังขับสูงๆมาเสริมทรัพยจึงนOาจะเปYนทางเลือกทีล่ งตัวมากกวOา แตOใชOวOาจะเน\นเรื่องการฟnงเพลงเปYนหลัก
สําหรับคอออดิโอไฟลเพาเวอรแอมปFตัวนี้ก็รองรับตอบสนองการรองรับการฟnงเพลงเชOนกัน เพราะใช\หม\อแปลงขนาดใหญO หม\อแปลงที่ใช\สามารถจOาย
กระแสได\ถึง 500 VA รOวมกับคาปาซิเตอรถึง 40,000 ไมโครฟารัด พร\อม DC Blocking ในตัวไมOจําเปYนต\องใช\ DC Filter อีก รวมถึงระบบ
ปxองกันอื่นๆ ไมOวOาจะเปYน DC Fault protection, Thermal protection, Current Limiter เปYนต\น ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยหายหOวง
แล\วคุณภาพเสียงในการฟnงเพลงลOะ? เปYนอยOางไร
วOางเว\นไปนาน วันนี้ขอพูดถึง เพาเวอรแอมปFของ Audyn:Virtus S250 ที่ยังค\างคาอยูOทั้งหมด หลังจากประสบความสําเร็จอยOางงดงามในเรื่องของ
สายไฟ,เครื่องกรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟxาและเครื่องกรองกระแสไฟดีซี ทางคุณวิศก็เริ่มหันมาจับเพาเวอรแอมปFมากขึ้น จากประสบการณที่ผOานมา
ในการเปYนหัวหน\าฝ}ายออกแบบของบริษทั ผลิตเครื่องเสียงรายใหญOของประเทศไทยมากOอน
งานนี้ทุOมเต็มที่เพื่อให\นักเลOนสามารถซื้อหาไปเลOนในราคาไมOแพง แตOเรื่องนี้บางครั้งก็เปYนดาบสองคมเหมือนกัน เพราะคOานิยมของนักเลOนสOวนใหญOก็
การไมOแพงยOอมสู\ของที่แพงกวOาไมOได\ทั้งๆที่ของที่แพงกวOาหากจะมีคOาการตลาดแฝงเอาไว\คOอนข\างสูงมากๆ ไส\ในอาจจะไมOแตกตOางกันก็ได\

ในเรื่องความใสOใจถือวOาคุณวิศตั้งใจมากๆครับ ดูแคOกลOองไว\ที่ทําเปYนกลOองไม\อัด เผื่อเอาไว\ในการขนสOงไปตOางจังหวัด กลOองอัดเอาไว\สกูรเกลียวปลOอย 4
ตัว เป`ดออกมาตัวเพาเวอรแอมปFกถ็ ูกหOอด\วยผ\าสีขาวอีกชั้นหนึ่ง

Audyn ออกแบบตัวถังให\หน\าสั้นแตOลึกเห็นแล\วนึกถึงเพาเวอรแอมปFของ Magnet ในอดีตที่ออกแบบมาลักษณะนี้เชOนกัน

ด\านหน\าจะเห็นสวิทซปุ}มกดเป`ดให\เครื่องทํางานหลังจากสวิทซด\านหลังคือสวิทซที่เป`ดสําหรับโหมด Standby

การวางอุปกรณจะวOางทางด\านหนึ่งครึ่งของตัวถังด\านหน\าก็คือตําแหนOงหม\อแปลง ซึ่งมีขนาดใหญOและหนักพอควรทีเดียว

ขั้วลําโพงสามารถตOอไบไวรได\ แตOหากตOอสายลําโพงแคOคูOเดียวผมแนะนําให\ตOอชุดคูOลําโพงที่อยูOด\านขวาครับ ชOองสัญญาณอินพุตรองรับแตO RCA เทOานั้น
วัสดุที่ใช\ดูแข็งแรงและมีคุณภาพมาก

ด\านหลังจะเห็นสวิทซหลักอีกชุดซึง่ เป`ดให\เครื่องอยูOในโหมด Standby และกระบอกฟ`วสปxองกันหลักซึ่งใช\ฟ`วสขนาด 5A ฟ`วสปxองกันถือวOาเยอะทีเดียว
นอกเหนือจากฟ`วสด\านหลังแล\ว บาบอรดยังมีฟ`วสปxองกันอีก 2 ตัว

อยOางที่ผมเคยบอกกOอนหน\านี้ เหมือนกับการออกแบบ Audyn Virtus S250 จะแบOงสัดสOวนสําหรับระบบโฮมเธียดเตอรและออดิโอ แตOดูเหมือน
น้ําหนักจะเทไปทางด\านโฮมเธียเตอรในสัดสOวนทีส่ ูงกวOาสักนิด ดูจากแนวทางหลักการ-การออกแบบตั้งแตOต\น คือต\องการเสริมกําลังขับให\แกO AV
Receiver ในการขับลําโพงคูOหน\าและเซ็นเตอร ดังนั้นการซื้อเพาเวอรแอมปFโมโนบล็อก คูOนี้จึงสามารถเลือกซื้อเดี่ยวหรือเปYนคูกO ็ได\ ผมไมOได\นํามาใช\ใน
ระบบโฮมเธียเตอรแตOนํามาใช\ในระบบการฟnงเพลง 2 แชนเนลแทน จุดเดOนของ Audyn Virtus S250 ก็คือความชัดเจน ถือวOาในระดับราคานี้ให\
ความชัดเจนของเสียงออกมาสูงทีเดียว ชัดเจนและให\เสียงที่มสี เกลคOอนข\างใหญO หากเปYนระบบโฮมเธียเตอรคงจะโอOอOานOาดูชม แตOเมื่อนํามาฟnงเพลง
ความโอOอOาของเสียงที่ใหญOนั้น อาจจะให\โฟกัสรูปรOางดนตรีขาดความกระชับไปสักนิด ก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับเพาเวอรแอมปF Khartago:Extreme SE
ซึ่ง Khartago จะให\หัวเสียงที่คมและน้ําหนักเสียงเหมือนจะปลดปลOอยออกมาได\อยOางอิสระและคลOองตัวมากกวOา แตOอยOาลืมวOาเพาเวอรแอมปF
Khartagoตัวนี้ต\องบวก ราคาห\าหมื่นกวOาไปอีกสองหมื่น กลายเปYนเจ็ดหมื่นกวOาราคาแพงกวOา Audyn Virtus S250 หลายเทOานัก
ลองเปรียบเทียบกับอินทิเกรตแอมปF C3 RED เพาเวอรแอมปFโมโนบล็อกของ Audyn Virtus S250 ในเรื่องบรรยากาศและรายละเอียดยังเปYนรอง
C3 RED รวมถึงอิมแพ็คของเบสที่ C3 RED ให\ออกมาคOอนข\างดีกวOาชัดเจน แตOนั้นก็หมายถึงราคาของ C3 RED Full Option มากกวOา Audyn
Virtus S250 สองเทOากวOาๆ บวกปรีแอมปFมือสองของ Musical Fidelity ราคาก็ยังถูกกวOา C3 RED อยูOดี
เปรียบเทียบกับอินทิเกรตแอมปF Rega Mira3 ความไพเราะ อบอุOน อาจจะทําให\ Rega ฟnงผOอนคลายกวOาแตOพละกําลังยังเปYนรอง Aydyn Virtus
S250 คOอนข\างเยอะทีเดียว
เปรียบเทียบในด\านเนื้อเสียงของยOานความถี่กลาง-ต่ํา ผมรู\สึกวOา Audyn Virtus S250 ให\เนื้อเสียงยOานกลาง-ต่ําอิ่ม
น\อยกวOาเพาเวอรแอมปF Khartago และอินทิเกรตแอมปF C3 RED และ Mira สักนิด
แตOข\อดีของ Audyn Virtus S250 นอกเหนือจากพละกําลังแล\ว สิง่ หนึ่งที่นOาชื่นชมก็คือความเปYนธรรมชาติของเสียง
ถือได\วOาเปYนเพาเวอรแอมปFระดับเริ่มต\นที่ไมOมีสีสันใดๆเลย
ปรีแอมปFต\นทางที่อยากแนะนําสําหรับ Audyn Virtus S250 นอกเหนือจาก NAD ผมวOาปรีแอมปFคลาสเอ แท\ๆสักตัว
จะทําให\เสียงมีความไพเราะนOาฟnงขึ้น รวมถึงลีลาที่มากกวOาเดิม
ผมเคยคุยกับคุณวิศ-Audyn วOานOาจะทํา Audyn Virtus S250 Special Edition ตามออกมาเพื่อพิสูจนวงจรที่ได\ออกแบบเอาไว\นั้นมีคุณภาพที่ดีอยูO
แล\ว แตOเนื่องจากความต\องการขายในราคาไมOแพงนั้น ทําให\บางอยOางเปYนข\อจํากัดเหมือนกันอยOางเชOนไดนามิกเร\นจ ที่ผมรู\สึกวOา Audyn Virtus
S250 ยังกั๊กเอาไว\ไมOปลOอยออกมาสุดๆเหมือนที่เคยได\ยินจาก Khartago และ C3 RED
นอกจากนี้อยากให\ปลายแหลมพลิว้ กังวานกวOานี้อีกสักนิด เพราะในการฟnงเพลงสิ่งเหลOานี้บางครั้งก็เปYนเสนOหทําให\การฟnงเพลงนOาฟnงขึ้น ถึงแม\วOา
หลายละเอียดบางอยOางหากนักเลOนปรับปรุงเล็กๆน\อยๆโดยการเปลีย่ นฟ`วสก็จะชOวยให\ทุกสิ่งเพิ่มขึ้นมาได\ ถึงอยOางไรก็แล\วแตO Audyn Virtus S250 ยัง
เปYนสินค\าของคนไทยที่นOาสนับสนุนมากๆ ผมเชื่อในความตั้งใจและทุOมเทของคุณวิศที่ต\องการทําของดีให\นักเลOนได\เลOนกัน ฉะนั้นหากเปYนการเพิ่มกําลัง
ขับในด\านโฮมเธียเตอรผมปราศจากข\อสงสัยทีห่ ลายทOานชื่มชมผลงานวิศวกรหนุOมคนไทยอยOางคุณวิศไมOน\อย เนื่องจากสัญญาณปรีเอาทจาก AV

Receiver คOอนข\างจะแม็ทซกับเพาเวอรแอมปFโมโนบล็อก Audyn Virtus S250
หากเปYนการฟnงเพลงผมขอรอรุOน Special Edition แตOหากปรีแอมปFที่ใช\เปYนคลาสเอแท\ๆ ผมแนะนําเลยครับ หรืออาจเปYนปรีของ NAD ซึ่งสามารถ
ปรับคOาแรงดันขาออกจากปรีได\ก็ไมOมีปnญหาครับ

