
         

 لینـــــریویوی فونو استیِج الیمت
ی

 دمنــــــری محصویل از کمپان
 

 یورو 595تست شده با قیمت    ظاهری معمولی، پرفورمنسی شگفت انگیز 

یه ی    2018نوامبر  7در تاری    خ  What Hi-Fiاز نشر

 

 داوری ما: 
 

ی   با مو متفکرانه است که استاندارد باالنی را برای  لذت بخش ورمنیسیک دستگاه با پرففونو استیج الیمتر
ر

حصوالن
 اشته است. بنا گذ این قیمت

 

  ای مثبت برایر   

  ای کافی بر پیوندهای  صدایی رسشار از جزییات و
  موسیق   ذیری  پتفسبر 

   ر معنادینامیک های رسا و پ 
 ت و استواربریتم با گام های ثا خوب حس 

   برایرای منقی   

 ظاهری معمویل  

 

 ممتاز به خویر برند لیندمن شاید در کشور انگلیس به خویر شنا
افته و به مدت یک ی توسعهخته شده نباشد، اما این کمپایی

ی سالگرد تاسیس کمپایی و اند  صوی  -های ب  ع قرن است که مشغول تولید محصوالت  ر   است. برای جشن بیست و پنجمیر
 به عصو ا کامپننت هایی را تولید و عرضه نموده است کهاین برند   ،همه موفقیت های کسب شده

ً
گاه هایی کوچک ستنوان دال

 مقرون به رصفه شناخته نیم شوند. 
ً
    و متناسبا



         

 

 ها
ی

 کیفیت ساخت و ویژه گ
 

ی که نایم  ی فونو استیج الیمب  ی ) دارد  بر خود  عجیب نبر  تکلف است. ن بدو یک یونیت ساده و  درخت لیمو(به معنی الیمب 

یس  این فونو اس ی به مراتب پایینب  از دیگر سانتیمب   12 طول و عرض ا فلزی ب تیج داخل یک ک  جای داده شده، و قیمت آن نبر

ی  اث  هایشده است. محصوالت شناخته شده ی لیندمن تعییر غم مبر  ناین دستگاه جدید در ظاهر و باط اند  کمپایی -علبر

ی نیست که غبر معمویل بودن را به یاد آورد. استانداردهای ساختاری ی ی است که از محصویل با این قیمت اش چبر ی  همان چبر

ویی دستگاه بسیار محکم و دقیق است کابینت   –توقع یم رود  با  rPhonoند فونو استیج مدل نمونه هایی مانگرچه   –ببر

 تر یم آیند، به رغم اینکه قیمن  به مراتب کمب  دارند.  پوند محصول آرکام به نظر با کالس 399قیمت 

 به خویر با دیگر عوامل همراه شده اند. این یک دستگاه فونو استیج با قابلیت سوییچ کردن 
ی  های این فونو استیج نبر

ی
ویژه گ

است با امکان تنظیم امپدانس ورودی برای تطبیق بهب  با  Moving Coilو  Moving Magnet ورودی های کارتری    ج های
ی یا قدرت صدایی که بصورت پیش فرض MCانواع کارتری    ج های  یر  60و  MMدسیبل برای کارتری    ج های  40با . مقدار گ 

این مقادیر برای پوشش دادن به دامنه ی وسییع از کارتری    ج  – تنظیم شده اند بسیار معقولند  MCدسیبل برای کارتری    ج های 
 مناسب اند.  ی همرایه کنندهها

 MMی    ج های جداگانه برای کارتر  RCAراه اندازی آن چندان به درازا نیم کشد. اتصاالت محدود یم شوند به دو جفت ورودی 
یو، و  RCAبه همراه یک جفت خروجر  MCو  که    ، خوب استورودی برق. به مانند هر فونو استیجر البته با سیگنال اسب 

ین  ابه دور از منابع میدان های مغناطییس قوی، شامل کابل های برق و منبع تغذیه ها، نگاهداشته شوند. کابل های سیگنال 
ی کمک یم کند. انواع نویزها امکان تداخل کار    و هام را کاهش یم دهد در حالیکه به بهبود کیفیت صدا نبر

 



         

 

 کیفیت صدا

ی از ترنتیبل رفرنس  Clearaudioاز  Concept MMاز ترنتیبل مدل این فونو استیج تست  ما برای انجام و همچنیر
Clearaudio Innovation Wood Stradivari V2  با کارتری    جMoving Coil  .از آن بود که توانستیم پس  بهره جستیم

ی را در این دستگاه کوچک بیابیم که ویژه   ی  همان چبر
ً
 اش دقیقا

ی
 محسوب یم شود، و آن کیفیت صدایش بود. گ

اثر جاودانه ی کارل اورف آغاز نمودیم و لیندمن به نحو درخشایی از عهده ی  کارمینا بورانا ی نسخهما تست را با شنیدن 
ت هایی که در نهایت انسجام 

 
ه موسیق  جاییک . برآمد  شده اند  دوختهبه یکدیگر دینامیک خشن در رفت و برگشت ها و ن

 یم ماند یم شود صدای این فونو استیج همچنان مرتب و منظم و غامض پیچیده 
 
حن  حس  و یا ، اما هرگز حس دارماتیک باف

ی روان است،   . نیم کند  و یر رمق اثر را رقیق آشویر   ی ان فوق العاده یی از جز این ارائه به نحو شگفت انگبر ی ییات بسته که با مبر
     بندی شده است. 

ادل تونال ها به طرز فوق العاده یی در رس جایشان قرار دارند، تع
 ما او این فونو استیج در حالیکه صدایی بسیار اثرگذار دارد 

ی به روند کار یم افزاید.  همچنان ینی نبر تیجه ی ن مقدار اندگ شبر
 یدن قابل شن پرخاشگر دارند ری که ضبیط آن اینست که آثا

 
باف

ی، وقن  نوبت  و  ،یم مانند  به رغم شفافیت تکان دهنده ی الیمب 
ذت یی طبییع و لبه صفحه هایی با رکورد خوب یم رسد صدا

    را برای شما به همراه دارد.  قانع کننده با خلق و خویی  بخش

اشند، ب اگر مابق  سیستم شما به درسن  انتخاب و همراه شده
ما ساند استیج وسیع و دقیق  را به ش این فونو استیج قادر است

سازها و صدای خواننده ها در مکان خود قفل یم  ه کند. عرض
  نحوی عایل بصورت الیه یی مرتب و تنظیم شده اند. بشوند و 

ی  Born To Runسپس ما به رساغ آلبوم  ینگستیر از بروس اسبر
ی  ک را فرفتیم و فونو استیج الیمب 

َ
ت
َ
 از درایو و ا

ی
راهم مقادیر کاف
نه تگاه پرفومنیس مقتدرایم آورد. از نظر پردازش ریتم این دس

 ▼طمطراق  قطعه ی اصیل آلبوم را  پر  د لحظات  دارد، و یم توان
 
 

 

 



         

ان خویر نحوی رسآمد بازتولید نماید. ب
ی  از َمفَصل های مبر

ی
از تسلط در ناحیه ی باس وجود دارد و صدا به اندازه ی کاف

التری از بسامدها برای بازه های با وسیقیایی یم گردد. اثر م شدنمزه یر و پیوند دهنده یی تشکیل شده است که مانع یر معنا 
ی و رسای این فونو استیج با صدای خواننده ها کاری عایل یم کند، و آنها را برای  نج  تمبر  میدر 

ی یقابل  نبر و فهمیده شدن  پیگبر
  ساده یم سازد. 

 
ی

ی پیوستگ ی در صدای فونو استیج الیمب  ی توجه ما  آن است. این محصویل است که تمام موسیقیایی  اما اثرگذارتر از هر چبر
 . بر روی موسیق  متمرکز یم کند  فای-هایبازپخش  به جای مباحث مکانیگ  را 

 

 نهاییِداوریِ 

 توانمند یافت،  ر بازار های امروز د
ً
ستم به ویژه زیر هزار دالر/یورو/پوند. چنانچه سینیم توان تعداد زیادی فونو استیج واقعا

 کم نظبر برای شما باشد. فونو ا
تیج سپخش خویر برای صفحه هایتان در اختیار دارید پس این فونو استیج یم تواند گزینه یی

ی ارزش آنرا دارد که  د. نزدیک به الیمب   صدر هر فهرسن  جای گبر

             امتیازات

 5 کیفیت صدا 
 ها 

ی
 4 ویژه گ

 4 کیفیت ساخت 
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Lindemann Limetree Phono review  
Ordinary looks, amazing performance Tested at €595 

 By What Hi-Fi? November 7th 2018 Review  

 

Our Verdict 

The Limetree Phono is an enjoyable and insightful performer that sets high standards for 
the price 
 

 For  

 Detailed and articulate sound  
 Expressive dynamics  
 Surefooted sense of rhythm  

 

  Against  

 Ordinary appearance  

 

The Lindemann brand may not be particularly well known in the UK, but this premium company 
is well established and has been making high-end hi-fi for a quarter of a century. To celebrate 
that milestone the brand has produced exactly the kind of product it isn’t known for – 
something small and relatively affordable. 

 

https://www.whathifi.com/author/what-hi-fi
https://www.whathifi.com/products


         

 

Build and Features 

The oddly named Limetree phono stage is an unassuming unit. It’s built into a compact metal 
case that measures just 12cm in width, and priced well below traditional Lindemann levels. 
Despite the company’s high-end heritage there’s nothing in the build or appearance that 
suggests anything out of the ordinary here. Construction standards are what we would expect 
for the price – the casework is solid enough and the finish neat – though the likes of Arcam’s 
excellent rPhono (£399) feels classier, despite costing substantially less. 

The features set is par for the course too. This is a switchable moving magnet/moving coil 
phono stage with a degree of impedance adjustment for cartridge matching. The gain values 
chosen are sensible with the MM circuit set at 40dB and MC at 60dB – these values are fine for 
the vast majority of likely partnering cartridges. 

It doesn’t take us long to get up and running. Connections are limited to separate inputs for 
MM and MC with a single stereo RCA output, and power, of course. As with any phono stage, 
it’s good practice to keep signal cables away from sources of strong magnetic fields, including 
mains cables and power supplies. Doing this will minimize hum and other noise while helping 
sound quality. 

MORE: How to get the best sound from your turntable 

 

https://www.whathifi.com/arcam/rphono/review
https://www.whathifi.com/advice/how-to-get-best-sound-your-turntable


         

 

Sound 

We use Clearaudio’s Concept MM turntable package and our reference Clearaudio Innovation 
Wood/ Stradivari V2 moving coil record player to test this phono stage. It’s then that we find 
the first thing about the Limetree that counts as special, and that’s its sound quality. 

We start off with Orff’s Carmina Burana and the Lindemann copes brilliantly with the brutal 
dynamic swings and densely packed score. It sounds composed when the music becomes 
complex, but never dilutes the sense of drama or the chaotic feel of the piece. It’s wonderfully 
fluid presentation, packed with a terrific amount of detail. 

The tonal balance is superbly judged, the phono 
stage sounding impressively even while still 
adding just a hint of sweetness to the 
proceedings. The result is that aggressive 
recordings remain listenable, despite the 
Limetree’s impressive transparency, while good 
recordings come across in a pleasingly natural 
and convincing manner. 

Provided the rest of your system is suitably 
capable you’ll get an expansive and precise 
soundstage. Instruments and voices stay locked 
in position and are arranged in a nicely layered 
way. 

We switch to Bruce Springsteen’s Born To Run 
and the Limetree delivers plenty in the way of 
drive and attack. It’s a strong performer 
rhythmically, managing to convey the 

 

 



         

hard-charging momentum of the title track superbly. There’s a good amount of authority to the 
bass and enough articulation to prevent from sounding stodgy. Higher up the frequency range 
the phono stage’s clear and expressive midrange works well with vocals, making them easy to 
follow and understand. 

Most impressive of all is the musical cohesion. This is a product that concentrates our attention 
on the music rather than the mechanics of hi-fi replay. 

 

Verdict 

There aren’t many truly capable phono stages on the market, particularly below the grand 
mark. If you have a suitably capable deck, this Lindemann is a terrific option. It’s well worth a 
place near the top of any shortlist. 

SCORES 

 Sound 5 
 Features 4 
 Build 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ایران:در  Lindemann Audioنمایندگی رسمی کمپانی 
 شرکت آوین آوا آرتا

 09125388352 – 09123381476همراه:  021- 22945596تلفن: 
 t.me/avinavaartaکانال تلگرام:  – www.avinava.comوبسایت: 

http://www.avinava.com/
https://t.me/avinavaarta

	ریویوی فونو استیجِ لایمتـــــری محصولی از کمپانی لینــــــدمن   ظاهری معمولی، پرفورمنسی شگفت انگیز   تست شده با قیمت 595 یورو
	کیفیت ساخت و ویژه گی ها

	Lindemann Limetree Phono review.pdf
	Lindemann Limetree Phono review  Ordinary looks, amazing performance Tested at €595
	Build and Features





