
 
 
 

 MSW Mangerي جمهز به بلندگوها ي برانگرال شرآت ميتست هولوپروفا
 : آواني از شرآت آو A/B در حالت مانگرل يپروفا  هولوي برا عايليك دموي

ح ي و مشخصات آن را توضمي منودي را بررسمانگر 103مهانطور آه در گذشته مدل 
 از آهنا يكي  آهمي صدا اشاره آردي روبلندگون ي اثرات اي به بعضميداد

ن يا.  بودي فرآانسيه وسط و باالي صدا در ناح (openness)مساله باز بودن 
 مانگر. باشدي خوب مبلندگوك ي ي صدا برايها ن مشخصهي از مهمرتيكيمساله 

ن يمهمرت رساند و يار خوبيل به سطح بساين مشخصه را با افزودن هولوپروفيا
ح ي تصحار جاليبي را بشكل بس(stereo image)ر صداست يقسمت صدا آه مهان تصو

 ريد تفاوت صدا غي نصب گرد109 بلندگو يل بر رويا آه هولوپروفيهنگام. منود
شرت يط خوب بيك حمي در  imageن تفاوت خباطر مساله يقابل باور بود خبصوص آه ا

ار باز تر و راحت تر ي بس(image)ر يه تصوي و صدا در ناحخودمنائی می کرد
 پخش imageه ي در ناحيتر و بدون گم شدگ قيان صدا دقي جری شودماحساس . بود
 (wide soundstage) يتر ضيتر و عر ر درستي و در جمموع در مقابل ما تصويشودم

 و يكند اشاره ميداريه خوب شنيش ناحي به افزامانگر يآمپان. قرار دارد
ر ياطر تصوش خبين افزايل اي دلكنم حيتي فكر مرم امايپذي مين مساله رامن ا

بنظر من اآثر .  صدا است  (wide soundstage)                      تر ضيعر
 ي خوب Neutralityز از ي دارند و نيقيع و دقي آه پاسخ پله سرييها بلندگو

 از دقت  (Holographic Soundstage)ض صدا يق و عرير عميهبرمندند در ساخت تصو
به از صدا را ن خبش ي ايار خوبي با راه حل بسمانگر برخوردارند اما يآمرت

يريات حساس ن تغي به ا tube و هم solid يستمهايهم س . ارتقا داديدرجه باالتر
 دارند يار خوبي بس(soundstage)ر ي تصو Tube يها ستمي آه سييجناهستند اما از آ

اده ل استفيستمها حتما از از هولوپروفاين سيهبرت است هنگام استفاده از ا
 يكنند براي استفاده ممانگر يهابلندگو آه از يكنم آسانيشنهاد ميپ. شود
 و يك اتاق خود داشته باشند  به آآوستيشرتيت توجه بيدن به حداآثر ظرفيرس

  .ندي آم استفاده منايت خازني با ظرفيي از آابلها Tubeدر صورت استفاده از 
 يوي در استود عالیيدموبرگزاری يک  يدوار براي اميبا تشكر از جناب آقا

 .ن آوايآو
ي اآربني حسريام  

 
Equipments : 
Shanling T300 Tube Red Book CD Player 
Shanling SP80C Tube MonoBlock Amplifier 
Manger ZeroBox 109 
Van Den Hul Thunderline Interconnect  (1m) 
Van Den Hul The Revelation Speaker Cable (2.5m) 
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