
 

 

 

 

 

 

 
 لیندمن را می آزمایدمحصول  و نه چندان گرانبهامتمایز و چند منظوره  فایر هدفونِفایر/دَک/آمپلیآمپلی-یرمارتین پایپ پ

   مدل پایه ئیِ سررررMusicbook DSD 10 
ت به اسررآمپلی فای  پِ   که من ریویو می کنم یک 
غی   USB-Audioدرگرراه هم اه دَک، بلوتوث و 

همزمان ب ا  اتصرررال میرررنویم ااوای کامپیوت ها 
یت  قابل با  (DSD   روPCM  یاDoP)  یک و 

 .آمپلی فای  هدفون
ن محصررررول اع ابکاد کو ک و  ررررِیه کنا ِ اام ای

این دسررررنجاه  کِه  وایت اقنِاس  ررررده اسررررت.ی
بی وای ئی اع  نس آلومینیوم دارد کرره بررا دقررت 
ف اوان ما ررینرار   ررده اسررت به هم اه  رر حه 

-و یررک بلِرره OLEDکه بررای ِ بزرگ امررای  
ه رو   ند منظوره ک منمایزِ   خب یا  اگ دایال

 Musicbookپشررت  اصررش  ررده اسررت. یوایت
10:DSD دو ، امل دو ورود  دیجینال اپنیکال 

، یک پورت (RCAورود  دیجینال کواکیررریال )
USB  و یک  ر ون(نغی همزمان )آسرررری 2کالس

می  IECبه عالوه ورود  ب ق ا ررلی آانن بلوتوث 
ه ب بی وای ررررود )در اینجا اا   اع منِد ت دیه   

  (.!خورد شم امی
)غی  برراساس  رررررده(،  RCAهمچنین خ و ی 
 6.3و یک خ و ی هدفون  XLRخ و ی باساس 

 در  لو  یوایت اصرررررش  رررررده()که میلیمن   
 رررامل امکااات این دسرررنجاه می  رررواد. بیرررننی 

االوگ رو   ما، دو   ت ورود  آ  RCAکیک، ا
به  اد،  یز  که  امکان می دهد  Musicbookا

که به عنوان رابطی مابین سررورسررها و بلندگوها  
اکنیو یا پاور آمپلی ای ها به خوب  به کار آید. این 

هینند لذا عشاق وینیل  Line-Levelورود  ها 
به یک فواو اسررررنیا ایاع خواهند دا ررررت. مدل 

Musicbook 10  ب ادراا (  )و همرره   دی
ورود  آاالوگ را به خ و ی دیجینال تِدیل امی 

 همه  یز کاملن آاالوگ اجاه دا نه می  ود  کند. 

 MUSESمورد اظ  اع ط یق یک  یپ  سورسمیی   – 
 –به باف  آمپلی ای  خ و ی میرررری دهی می گ دد  72320

این "ب  اسرررررراس توآرررریحررات آقررا  اورب ت لینرردمن 
 مرغوبترین و عالیترین چیپ کنترل ولوم در بازار است".

ب یا  اگ دایال می توان هم ولوم را   خ-لِهبوسرررریله ب
پله کنن ل ک د و هم ورود  مورد اظ  را اانخا   100در 

لوم را کم و عیاد می کند،   خاادن آن به سادگی وامود. 
اما اگ  در حالیکه آا ا می   خااید به پایین ایز فشررررار  
دهید، این   خ خو  دسررت به  ررما امکان می دهد اع 
ید. گ  ه همه   این  ها یکی را ب  ب زین بین سررررورسرررر
دسررنورات و عملیات را می توااید بوسرریله ریموت کنن ل 

باط   لینیومذاب  بل -  که اع یک  قا  رررررار  که آیون 
 . اینایز ااجام داد داخل  تکِیه  رررررده اا    می گی د

 هررا  کررامپیوت USBریموت کنن ل اع ط یق درگرراه 
 خصی و به کمک کابلی که به همین منظور تامین  ده 

می  ود و با ه بار  ار   ندین ماه کار می  ار  مجدد 
. ریموت کنن ل ب ا   ررررمار  دی   اع کارب دها به کند

س ها  ورود ، ت یی  درد میخورد مااند ت یی  اام سررور
امنه درو ررنای   رر حه امای ، تنظیم باساس اسررن یو و 

نا  خ و ی/هدفون   ، بفیکسب ک دن ولوم خ و ی ول
)یکنی ولوم کنن ل فوط ب ا  هردفون کرار می کنرد(، اع 

اسن اده اشده، ب ق ار  اتصال   اداخنن ورود  هااکار 
فیلن  اراکن   رررررردا  (، اانخررا  کررPairingبلوتوث )
برره یکی اع  PCMو اانخررا  اینررره ورود   دیجینررال

مپِل  رررود.  DSD 256یا  DSD 128وآرررکینها   رییرررَ
بصررررورت پی  ف ظ منظور  DSD 256حالت آخ  یکنی 

 ده است، که به یاد می آورد تا  ه حد ایمان لیندمن به 
DSD  .قدرتمند است 

 Musicbookل همه   مدلها  مدفن  ه راهنما  ررا 
می  ررود و اشرران می دهد که یک ا م افزار مخصررو  

( Androidو  iOSگو ی ها  هو مند و تِلت ها )
امکان کنن ل این سرر   اع محصرروست لیندمن را مهیا 

و  20می سرراعد. اما این ا م افزار فوط  ررامل مدلها  
هو ررمند می  ررود   اکه امکان اتصررال  وسررایل  25

مییررر  بوده و اع  LAN/WiFiفوط اع ط یق  رررِکه 
 به عبان سرراده،  ررماط یق بلوتوث امکااپذی  اییررت. 

یم  ظ ن ت برره آن  Musicbook 10/15 DSDب ا  
ریموت کنن ل عیِررا ایرراع داریررد  عی ا کررااررال بلوتوث 

ت ه اسخالص ب ا  اانوال موسیوی منظور  دبصورت 
ایز اینجا  apt-X رررررایان سک  اسرررررت که ترنولو   )

شررررود که اع اانوال بیت ها با عالین ین می پشررررنیِاای
 کی یت اطمینان حا ل می کند(. 

 دا ت: ربا اورب ت لیندمن، و  اظها در گ نجو
 ساااااا اات Sample Rate بااا بهرگ ریرا از ملاا لِ" 

AKM (AK4137)   هر سااایلنال ورودا را را ما نوا
جه به اینکه سورس با نو)نل یل کرد  DSD 128/256به 

بیتا دارد با  32. این مل ل پرفورمنس چه کیفیتا دارد(
سیلل. 108 برابر بادینامیکا  دامنه ا سپس  د سیلنال 

د، ردلالوگ فیلتر میبه آنش گ و دا ل مل لهاا دیجیتال 
فراین  دیلرا هیچ  –  آنالوگ به دساااات آی نا ساااایلنال
  شود".اعمال نما 

"براا انجااام داد  نلاا یاال دیجیتااال بااه آنااالوگ، مااا از 
AKM AK4490 هایی در وضعیت مونوا دیفرانسیل-

 بهرگ ما بریم".  دورانه

 
    کیفیت صدا

سنمای، دسنجاه  شها  ا  Musicbook 10ب ا  آعمای
 و یک   ت Arcam A49یک آمپلی ای  یکپار ه   

لنرردگو   را  Quadral Aurum Wotan VIII ب
  ت ذیه می ک د.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 لیندمن تمامی انواع ورودی ها و خروجی هایی که شما برای لذت بردن از 

ورودی چهار  –کلکسیون موسیقی هایتان نیاز دارید را فراهم آورده است 
( که قادر به دریافت RCAورودی کواکسیال  2ورودی اپتیکال و  2دیجیتال )

بلوتوث که ، RCAلوگ بیت می باشند، دو ورودی آنا 24و  16سیگنال های 
. خروجی ها بصورت 2کالس  USBبوسیله آنتن شناخته می شود، و یک درگاه 

موجودند.  RCAو غیر باالنس  XLR باالنس همزمان فعال اند و در دو نوع
میلیمتری در پانل جلو متصل می شود  6.3هنگامی که هدفون به خروجی 

  بصورت اتوماتیک قطع می شود. RCAخروجی 
 

ط یق اع  ”Native“ دا  کامپیوت  اینک بصورت  
USB   لوی  به دَک مننول می  ود.   حه امای 

Musicbook  بییار یار  رسان است،   اکه  ما را
 DSDاع سی نال ورود  مطلع می ساعد. اگ  یک فایل 

در   حه امای   PCMرا پخ  می کنید یا یک فایل 
، و مینوان با اسن اده اع آن اقدام می  ود هاشان داد

 سعم بکد  را اتخاس ک د. 
را به ورود  آاالوگ  CXNدر ابندا من دسنجاه 

Musicbook و انیجه را با عماای مواییه  صل ک دمنم
هیچ ت اوت  .بودو ل  Arcamبه  CXNک دم که 

قابل تشخیصی به گو  امی رسید که اشان می داد 
 دمن همه   کارها را به درسنی ااجام داده است. لین

ایز به خو ری خنم  رد،   اکه  هدفونخ و ی آعمون 
قامن  درایو  Oppo PM3sهدفون  مام توان و  با ت

 ررررد، با ح ررررور  ا م و آکنده اع  زییات با ت ریک 
سیوی در  سن یو. و در  نیدن مو سی نالها  ا طِیکی 

اِات قدمب در موام خود اسنوار مااد  ولوم ها  باس، ب
           و حنی قطکررات پ  اع برراس هررا  سررررنجینی مرراانررد

Pye Corner Audio  اعSleep Games اررریرررز 
،  سررااد. به واقعانواایررت به این اسررنحکام آسرریِ  ب

اسررت که ادا ررنن توااای   گذار  نان اا  خ و ی  رردا
ه ب حدودیتمدر کار با هدفون ها  باساس  ده دی   

  مار امی رود. 
ف اسررررو  ( apt-Xبلوتوث )کمپ س  رررررده اع ط یق 

س و بافت سرررراعها  سررررِک نتوقکاتم ظاه   ررررد.  
Krautrock ِنحکم موتوریررکِ میررررر نم هررا   ی              و ر

E-Musik  ِاع گ وه آلماایNeu! –  یل ریپیک فاکه 
بود که رو  گو ی  FLACبا ف مت  CD ده اع رو  

به طور -هو مند سامیواگ من سخی ه  ده بود
وتوث اما  دا با بل  بک  به گو  می رسید.ئی گین ده 

 در قیاس با عماایکه همین قطکه را با رو ها  دی   
که در اخنیار بوداد می 
 نیدم کمی عب  و عی  

 می رسید. گو حجا  به 
همین ام  من ا ب  آن دا ت 
تا به سرررر ار سررررورسررررها  

با که  –کمپ س اشده ب وم 
 HD 24/96 قررطررکرره   

 مادیا  برفااالود  ررده   د
 فسرررراکرریمیررررکی کو ا ا

)ارکیررن  مینیرروتا/رهِ   
اِیجی اوئی(  رررر وی ک دم. 

ب با رقص نامللرهاقطکه   ب
ادگی و حس  یت سرررر ع ها ا
سررر  رررار بودن به تصررروی  

 لذتیاین  –کشرررریده  ررررد 
ست   اکه  ب ا   نیدن، ا

Musicbook DSD 10 
ب   بین ه  گررامی کرره  در 
میرردا ررررررت برراس و پررایین 

یک نام ها  دی این   ررررردا
به خوب  پ داع   که را  قط

همچنین آلِوم می امود. 
A Moon Shaped Pool  اع

Radiohead   برره خرروبرر
کار در آمد.  عه  ه تمامن  ا

حس اآرررط ار ب خاسرررنه اع 
 سرراعها  عهی  آرر ب ِرینم 

     
 

 Burn theیکنی  آلِومین آغاع   در قطکه 
Witch  به خوب  به ا  ا در آمد، به همان

خوب  ئی که ووکال منحصرررر  ب  د و خ  
ب که  تام یورک  باس بیشررررن  هم  ادار  خط 

بررا اهررایررت دقررت پ داع   می کنررد را اوای 
 DSDبه  PCMبا آپ سرررمپل ک دن امود. 

می توان ت رراوتهررا  موعیکررالِ ظ ی ی را برره 
ا  ا  اا  افزود. در این وآکیت دریافنم که 

سنجین در  کهساعها   کوبه ا   با  دای  
به پس عمینه رااده هم اهند ااحیه   ت یِل 

 اد. ه ا ده و در میکس کار محو  د
 HOPEسِک  اع مکا   با اام  ی درآلِوم

بی ون  DSD 128با فورمت که ن اع راب ت لِ
 ررده دارد عوش کشرریده  یپ فورمنیرر ،آمده

و بررا بیشررررن ین  2xHDا کی یررت کرره برر
ه  ررد  ررداب دار حیرراسررینها  اودیوفایلی 

 دای  فوق پدیده با لیندمن و اینجا  است.
و تمیز   دا به حد   زییات  –گواه دارد 

باس بود که می توااینم دم و باع دم ها  لن 
خود را می اواخت  لهورنرا هنجامی که فلوگِ
صور کنم. یک  احیاس اا  اع ف ا به من ت

مننول می  رررد. من داخل موسررریوی  ذ  
 رررررده بودم  آیرا این دقیون همران  یز  

و به داِال آایت؟  Hi-Fiاییت که دایا  
به تیرررررت  قطکه ها  بمورد اهاینن اوبت 

 یئ قطکه   مین   ده عالقهب ام رسید، با
 DSD 64اع یک اوار ریل آاالوگ با فورمت 

ث گ ینینج  و اع کیرر Blue Coastبررا اررام 
ب Looking for a homeب آلِوم  دی   

کای ، یان  ها  دا ها و ووکال  نار من  اع گی
ادگان را در تو یِن تواایررررنم ح ررررور او اع

وابلم احیررررراس کنم  -حویویت ریکی  –م
حد عادگی اع اواها  تن س،  هچه   -تا

تارها  ساعها  عهی و ساییده  دن لِاس 
اواعادگان به سرررراعهایشرررران ارکاای بوداد که 
کاملن قااع کننده به گو  می رسرررریداد. 

ندمن  به   گیررررن ده   اورب ت لی در تج 
به  ورت مینند و میندلی  DSDحوعه   

 به او پاسخ داده است. 
 

 یرینتیجه گ
   آمپلی ررای /دک/آمپلی ررای  هرردفون پِ 

Musicbook 10 DSD  بدون  ررررک یک
دسررررنجاه عالی و  ند منظوره اسررررت، و تا 

باع  DSD اییکه که به سیینم ها  پخ  
می  دد،  رردا  آن یکی اع بهن ینهای  بوده 

موده ام. امررا در کرره ترراکنون  ررررنیررده و آع
ه لحاظ بایز  PCMپخ  در حالت  حالیکه

سیویای   ییار عالی ااجام می پذی دمو به  ،ب
رقِا  لیندمن قادراد پاره اظ  من ب خی اع 

 ئی اع  زئیات را بیشن  اسنخ اج کنند.
 

   من  م: وحید   و  عاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دستگاهی برجسته و عالی 
 میان بهترین هادر 

 نظر نهایی:
ارتوائی ارعاده اع یک محصول بییار 

 Musicbookسنوده  ده، دسنجاه 
10 DSD یی قدرتمند را باپ فورمن 

عیِای   ناسی ئی منمایز تل یق اموده 
 است. 

 
 برای: میشودستوده 

  نوال موعیکال و ب  مال کننده اا-
 DSDبا بویژه  –  دا
 ط احی  ذا  و کارب د -
 تنظیمات مننوی و منکطف-
 

 برای:میشود نکوهش 
ریموت کنن ل ب ا  اعمال تنظیمات -

 آ ور  است 
 امکاای ب ا  ارتواء ف اهم اشده-
رقابنی سخت با دسنجاه ها  ارعاان  -

  دارد

  و  7سورسها  امل یک کامپیوت   خصی با ویندوع
، Cambridge CXNِکه    دسنجاه پخ  اسن یم 

با  CDریپ  ده اع رو   که ه  دو قادر به پخ  فایلها 
و ایز   (FLACبدون خطا )   کمپ س  ده ف مت

( که ب  رو  حافظه   DSDو  PCM) Hi-Resفایلها  
ق ار دا نند بوداد.  NASداخلی کامپیوت  و یا رو  
اع ط یق درگاه  Musicbookکارب ان ویندوع ب ا  اصش 

USB-Audio  می باییت اع سایت لیندمن درایور
ب ا  ب دن لذت وافی اع  کنند. ا  ام بوطه را داالود و 

  خپفزار س  ما ایاع به اصش یک ا م ا، سپDoP فوائد
م  ما تنظی که ب  اساس ایاعها  اودیوفایلی داریدمدیا 

به ه  Foobar 2000 ده با د که من اینجا اع ا م افزار 
   ب دم. 

 



he base level Musicbook 
DSD 10 that I review here 
is a headphone amplifier 
with DAC, Bluetooth and 
asynchronous USB (with 
DSD-over-PCM, or ‘DoP’). 

The name derives from the compact 
book-like dimensions of the unit. It 
has a meticulously machined alumin-
ium case with a large amber OLED 
display and distinctive top-mounted 
multifunctional ‘edgewheel’. There are 
two optical digital inputs, two coaxial 
digital inputs, an asynchronous Class 
2 USB port and a Bluetooth aerial 
in addition to an IEC mains inlet (no 
external power-supply clutter here!). 
 Phono socketed analogue 
outputs are fitted (unbalanced), 
balanced XLRs and a (front-mounted) 
6.3mm headphone socket. The icing 
on the cake is a pair of analogue 
inputs, that allows the Musicbook to 
be used as the link between sources, 
and active speakers or amplification 
that follow. They are line-level, 
though, meaning that vinyl-lovers will 
need a phono stage. The Musicbook 
10 (and, for that matter, its brethren) 
don’t convert an incoming analogue 
source into digital. Everything’s kept 
analogue – relays route the desired 

source to the output buffer amplifiers 
via a MUSES 72320 chip – described 
by Norbert Lindemann as “the finest 
analogue volume control on the 
market”.
 Volume can be controlled (in 100 
steps) and inputs selected via the 
edgewheel. Simply rotating it changes 
volume; if the wheel is pressed 
downwards while doing so, it allows 
you to cycle through sources. You 
can also carry out such operations 
from the remote, an elegant device 
that – unusually – is powered by an 
internal lithium-ion battery. It can 
be charged from your computer via 
the supplied USB cable. It can be 
used to configure other functions 
like renaming inputs, changing display 
brightness, adjusting stereo balance 
and output/headphone voltage 
range, ‘fixing’ the line output (i.e. 
the volume control is only active 
for headphones), ‘skipping’ unused 
inputs, Bluetooth pairing, selecting 
digital-filter characteristics and 
engaging a mode that re-samples 
PCM from one of the digital inputs 
to DSD128 or 256. The latter is 
enabled by default, reinforcing 
Lindemann’s              faith in DSD.
 

 The manual covers several 
models, giving the impression that an 
app (Android or iOS) will allow all 
Musicbooks to be controlled from 
smart devices. But this is only true 
of the 20 and 25 models – device 
control is available over a network 
connection, but not Bluetooth. In 
other words you’ll need that remote 
to configure the Musicbook 10 
DSD; Bluetooth is used purely for 
audio (note, in passing, that apt-X is 
supported). 
 Norbert Lindemann told me: 
“Any input signal can be converted 
into DSD128/256 (depending on the 
sample rate), with a new sample rate 
converter from AKM (the AK4137). 
It offers 32-bit performance, and 
180dB of dynamic range. The signal is 
then simply filtered in the DACs, to 
get an analogue signal – no further 
processing is applied”.
 “To perform digital-to-analogue 
conversion, we use (AKM) AK4490s 
in dual-differential mono mode".

For the listening tests, the Musicbook 
DSD 10 fed an Arcam A49 integrated 
amplifier and Quadral Aurum Wotan 
VIII speakers. Sources included a 



Windows 7 PC and Cambridge 
CXN streamer, both of which could 
draw on losslessly-compressed 
(FLAC) CD rips and hi-res (PCM 
and DSD) content stored both 
locally and on a NAS. Windows users 
need to download a driver from 
the Lindemann website. To get the 
best from PC playback and enjoy 
the benefits of DoP, you then need 
to set up your player software – in 
my case, Foobar 2000 – by installing 
and configuring the appropriate 
plugins. Audio is then passed ‘natively’ 
over the USB link to the DAC. The 
Musicbook 10’s front-panel display is 
very helpful here, as it informs you 
about the incoming signal. If you’re 
playing a DSD file, and ‘PCM ...” is 
displayed, then you know that further 
work is required.
 I first tried routing the CXN 
streamer’s analogue phono outputs 
through the Musicbook and compared 
the resulting audio with a direct 
connection to the Arcam. There was 
no perceptible difference and so 
clearly Lindemann have got things 
right. 
 Headphone listening – plugging 
in a pair mutes the line outputs 
– also fared well, my Oppo PM3s 
being amply-driven with a full-bodied, 
smooth and detailed presentation 
with natural stereo separation. And at 
high listening levels, ‘grittiness’ is kept 
at bay; not even bass-heavy tracks 
like Pye Corner Audio’s Sleep Games 
could throw it. Indeed, the output is 
so effective that the lack of an ability 
to work with balanced ‘phones is not 
necessarily a limitation.
 Bluetooth (compressed via apt-x) 
performed beyond expectations. The 
Krautrock instrumental textures and 
insistent motorik rhythm of Neu!’s 
E-Musik – a FLAC CD rip stored on 
my Samsung smartphone – emerged 
largely intact. But there’s a slight 
coarseness and veiling that disappear 
when the same track is introduced via 
more conventional means. 
 Which brings me to 
uncompressed digital sources 
– starting with a 24/96 HDTracks 
download of Rimsky-Korsakov’s Snow 
Maiden (Minnesota Orchestra/Eiji 
Oue). Its Dance of the Tumblers was 
portrayed with vitality and exuberance 
– a joy to listen to, the Musicbook 
DSD 10 taking the piece’s dynamic 
swings within its stride.
 CD-sourced material, like 
Radiohead’s A Moon Shaped Pool, also 
fared well. Album-opener Burn The 
Witch’s strings-driven urgency comes 
across well, as does Thom Yorke’s 

unique contribution and the treated 
vocal that contributes 
to the bassline. A lot’s 
going on here, but 
there’s little clutter to 
speak of. The digital 
filter (PCM sources 
only) can make a slight 
difference as regards fast 
percussive sounds – thankfully, the 
ribbon tweeters of the Wotans are 
very revealing. Upsampling PCM to 
DSD (hi-res PCM is an alternative) 
can make subtle differences to musical 
presentation. I found that percussive 
and treble-heavy instruments 
disappeared further back into the mix.
 Robert Len’s latest contem-
porary-jazz outing Hope is a 
DSD128 recording, the stripped-
back performance captured with 
audiophile sensibilities by 2xHD. And 
here it sounds phenomenal – I could 
almost picture Len’s embouchure as 
he plays his flugelhorn, such is the 
detailing and cleanliness available. A 
real sense of space is imparted. I was 
engrossed in the music; this, surely, is 
what high-fidelity is about? And with 
a test ‘favourite’ of mine, an analogue 
tape-originated Blue Coast DSD64 
of Keith Greeninger and Dayan 
Kai’s guitars-and-vocals ‘Looking For 
A Home’, I could almost sense the 

players in the room – the true-to-life 
resolution of breathing noises, string 
chatter and even the brush of clothing 
against instruments that help to 
convince. Lindemann’s extensive DSD 
experience has evidently paid off.

The Musicbook 10 DSD is 
undoubtedly an excellent and versatile 
unit, and is one of the better-sounding 
units I’ve tried as far as DSD is 
concerned. But while PCM is handled 
very well in musical terms, in my view 
some of its rivals can extract a little 
more of the finer details.

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

نمایندگی انحصاری در ایران
avinava

 +98 912 3381476




