
 Acoustic Revive RPC-1ت��يح كننده (�اند�ش��) منبع �غذيھ 

 

 خودتان مطلعيد، من از نوش�ن در�اره ى اكسسورى �اى ساخت آ�وس�يك 
ً
جف دى: �مان�ونھ كھ احتماال

 ر�وايو لذت مي��م كھ �م�ى آ��ا توسط آقاى ِكن ا�شي�ورو طرا�� و ساختھ م�شوند. 

  

، Six Moonخودم در �شر�ھ �اى مختلفى �مچون  Hi-Endاگر بھ تمامى عكس�ا�ى كھ من از س�ستم �اى 

Positive Feedback  وJeff's Place  اكسسورى �اى آ�وس�يك ر�وايو را 
ً
من�شر كردم با دقت بنگر�د، حتما

�ى ! باور كنيد، �يچ چ��مھ جا خوا�يد يافت، اين فقط بھ دليل اي�ست كھ اين محصوالت عا�� �ار مى كنند

 در س�ستم �اى من براى مدت طوال�ى با�� ن�� ماند اگر �ارش فوق العاده خوب نباشد!

آقايان كن ا�شي�ورو و يو��� �ونتا�ى محصول جديدى از آ�وس�يك ر�وايو را براى ارز�ا�ى و برر��� دقيق�� 

ھ در ادامھ با اس�ناد بھ مطالب مندرج ك RPC-1 Power Supply Conditionerبراى من ارسال كرده اند با نام 

 اين محصول رامعر�� ميكنم:
ً
  در وب سايت كمپا�ى آ�وس�يك ر�وايو، مختصرا

  

وب سايت آ�وس�يك ر�وايو: �اند�ش�� منبع �غذيھ 

RPC-1  در واقع ايده ى تكميل شده و تجارى شده

ى آقاى جان ش�باتاى فقيد، مخ��ع موس فروسرخ 

)Infrared Mouseكھ از طر�ق �م�ارى  )، مى باشد

محقق گرديده  Acoustic Reviveو  HWTماب�ن 

 است. 

اين دست�اه ت��يح كننده ى منبع �غذيھ يك 

محصول انقال�ى است كھ مى توان آنرا ژانر نو��� 

از اكسسورى �اى مرتبط با منبع �غذيھ دا�ست 

منبع �غذيھ را �ا�ش داده،  ) روى مس��Super High Frequenciesكھ نو�ز�اى با فر�ا�س �سيار باالى (

 �س�ت سيگنال بھ نو�ز را ��ينھ مى سازد در حاليكھ احساس انرژى و درك 
ً
�موژن��ه مى كند كھ شديدا

 ديناميك اثر موسيقيا�ى را ن�� بھ م��ان قابل توج�� ارتقاء ميد�د. 



 RPC-1ى داخل از مدار�اى منحصر�فردى كھ بر اساس تركي�� از �ستھ �اى مخصو��� كھ برا استفاده

طرا�� شده اند �ار ميكنند فقط نو�ز�اى با فر�ا�س باال را از روى مس�� منبع �غذيھ حذف ميكند و از 

آنجاكھ در ساخت اين �اند�ش�� از قطعا�ى مانند �اند�سر و يا مقاومت استفاده �شده لذا �يچ اثرى از �در 

  رف�ن انرژى وجود ندارد.

بھ اى از ج�س چوب �ي�ورى، كھ خواص آ�وس�يك منحصر�فردى در جع �RPC-1اند�ش�� منبع �غذيھ 

داشتھ و در �سيارى از محصوالت آ�وس�يك ر�وايو مورد استفاده قرار گرفتھ است، و بھ �مراه �ابل برق 

با روك��� از عايق تفلون و  PC-TripleCفوق العاده مرغوب ساختھ شده از پروفيل مس تك �ستھ اى 

  . ابر�شم روانھ بازار م�شود

 

��ره گ��ى از با كيفيت تر�ن قطعات مانند 

دو شاخ برق، مواد بھ �ار رفتھ در ز�رسازى 

�ا و در قســـــــــــــم��اى ب��و�ى �م�ى در ارتقاء 

ــــــــنــــد، از  فراينــــد �ــــا�ش نو�ز موثر مى بــــاشـــــ

�مي��و اين فيل�� منحصـــــــــــــر�فرد نــــــھ ت��ــــــا 

�س�ت سيگنال بھ نو�ز و حس انرژى صدا 

 را ��بود ميبخشـــــــــــــــــــد بلكــــــھ موجــــــب توليـــــــد

صــــــــــــــدا�ى بــھ مراتــب طبي�� تر م�شـــــــــــــ�ــل از 

ـــــافــــــت واقــــ�ــــ� تــــر نــــ�ــــ� مــــيــــگــــردد. ـــا و بـ ــو�ــــ�ـــ   تــ

  

�ســــــيار ســــــاده اســــــت، فقط �اف�ســــــت آنرا بھ ي�ى از پر�ز�اى برق متصــــــل كنيد. با  RPC-1نحوه ى اســــــتفاده از 

ــتم  ــال آن بھ ي�ى از پر�ز�اى چندرا�� برق يا �ر پر�ز آزادى كھ بھ مســــ�� بر�� متصــــل اســــت كھ برق ســــ�ســ اتصــ

 صو�ى را تام�ن ميكند، تاث��ات فاح��� بر صدا اعمال ميگردد. 



بر �ل شبكھ برق  ��RPC-1ات از آنجاكھ تاث

يك خانھ اعمال م�شود لذا اين ام�ان وجود 

دارد كھ آنرا بھ ي�ى از پر�ز�اى آزادى كھ در 

اتا�� غ�� از جا�ى كھ س�ستم صو�ى قرار 

دارد متصل نمود و �مچنان تاث��ات شگر�� 

بر صداى �امپونن��اى صو�ى را احساس 

  كرد.

  

بھ محض ورود بھ بازار طوفا�ى بھ  �RPC-1اند�ش�� منبع �غذيھ جف دى: محصول جديد آ�وس�يك ر�وايو، 

در�افت نمود، از  MJ Technologyرا از  ٢٠١٦راه انداخت و بھ سرعت جايزه ممتاز ����ين فن آورى سال 

  �مي��و من �سيار كنج�او بودم تا بب�نم اين �مھ سر و صدا از چھ بابت بھ راه افتاده است!

  

ل شده از ژاپن در شب كر�سمس سر انجام �ستھ �س�� ارسا

بھ دستم رسيد و در حاليكھ از يك سو مى با�ست براى انجام 

مراسم شب كر�سمس بھ جمع خانواده مى پيوستم و�� باز 

�م وسوسھ دست از سرم بر نداشت �س �ستھ را باز كردم 

 و بھ برانداز محصو�� كھ در اختيار داشتم پرداختم. 

نگر�ستم و از  RPC-1قت بھ �س از باز كردن �ستھ، من با د

كيفيت باالى اين فرآورده ���� شگف��ده شدم، از فيت�نگ و 

فين�ش�نگ آن... ن�� دانم چ�ونھ احساسم را بيان كنم، اما 

  اين محصول �سيار ز�با و با جلوه است.

سان�يم��  ١٧ا�عادى برابر با  �RPC-1اند�ش�� منبع �غذيھ 

 ١/٣د و وزن آن سان�يم�� ارتفاع دار  ٨عرض و عمق، و 

  كيلوگرم است.



بھ دســـتم رســـيد، من مشـــغول شـــ�يدن  RPC-1زمانيكھ 

اثر مايلز ديو�س  Ascenseur pour l'echafaudآلبوم 

 
ً
ـــــــت!)، �س فورا ـــــــ بودم (كــــــھ آلبوم فوق العــــــاده �ى اســــ

را بھ پر�ز ديوار متصــــــــل كنم و  RPC-1تصــــــــميم گرفتم 

ــد.  ـــــــ ــــــــى رخ مــــــــــــــيــــــــــــــد�ـــــ ـــــاو�ــــــ ـــــــ ـــــھ تــــــــــــــفــ ـــــم چـــــــــ ـــــــ ــــــــــبــــــــــــــ�ــــــــــــــنــ   بــــ

 

  

 آنچھ مي�و�م را
ً
�عنوان اول�ن در�افت و احسا��� كھ از اين محصول گرفتھ ام محسوب كنيد، چرا كھ  لطفا

 اول�ن تاث��ى كھ از 
ً
 RPC-1فرصت �وتا�� براى ش�يدن صدا در اختيار داشتم، اما بايد ب�و�م واى(!) قطعا

 گرفتم فوق العاده عا�� بوده است! 

 محسوس بود، با ارتقاء RPC-1تاث��ات استفاده از 
ً
قابل توجھ در تونال �ا و طبي�� تر كردن صدا،  �امال

 )، �مراه با شفافيت ب�ش�� و احساس بازتر شدن فضا. �presenceمچن�ن ارتقاء حس حضور ساز�ا (يا 

، من در روز�اى آ�ى زمان ب�ش��ى براى ش�يدن اثرات 
ً
صرف خوا�م كرد و تا اندازه �ى كھ بتوانم  RPC-1يقينا

ن نمايم، گزار��� مفصل ��يھ كرده و در اختيار شما قرار خوا�م داد، �س با من، اين تاث��ات را درك و بيا

  جف دى، �مراه باشيد.

  

  

 


