
 

 

RMAF 2018: Seeing Stars with Manger, MoFi 

MoFi Distribution brings Manger, Primare, Dr. Feickert, Isotek and more 

Posted on October 20, 2018 by Lee Scoggins in RMAF 2018 

I always love discovering new gear that is musical.  One of the new to me products presented itself in the 

MoFi Distribution room.  Norbert Schmied and Jonathan Derda outdid themselves with a beautiful 

sounding pair of Manger S1 Active Loudspeakers ($24,995) paired with a debuting Primare Pre35 Prisma 

($4,995) Primare R32 phono stage.  On analog duty was a Dr. Feickert Volare turntable with Origin Live 

Silver tonearm ($3,495), a new price point for excellent Feickert sound.  Cartridge was the My Sonic Lab 

Eminent EX MC cartridge ($3,995) and a Little Fwend Automatic Tonearm Lifter High ($249).  MoFi also 

had two debuts from Isotek, the Nova power generator at $7,995 and the Genesis One power regenerator 

at $3,495.  Gear rested on a SolidSteel HP-4 rack at $6,999 and Finite Elemente footers were in play 

including Ceraballs ($299 for set of four), Cerabase Compact for ($799 for a set of four), and Cerapucs 

($399 for set of three). Cardas Clear cables and Isotek power cables connected it all together. 

از این گونه موارد جدید مجموعه ی  من همیشه عاشق کشف ادوات جدیدی بوده ام که موسیقیایی باشند. یکی
 ادر آمریک RMAFو در جریان نمایشگاه ساالنه ی  MoFi Distributionمحصوالتی بودند که در غرفه ی کمپانی 

 Mangerبرای چیدن یک جفت از بلندگوهای بسیار زیبای  رداآقایان نوربرت اشمِید و جاناتان دِ عرضه شده بودند.
 )با Pre35 Prismaمدل  Primareمحصول  پری آمپلی فایرکه با یک  ،دالر( 24.995مت )با قی S1 Activeمدل 

نیز  س آنالوگبرای سوراز یکدیگر پیشی گرفته بودند. جفت شده بوند،  Primare R32و فونو استیج ( 4.995قیمت 
(، دالر 3.495)به قیمت  Origin Live Silverبه همراه تون آرم  Dr. Feickertمحصول  Volareاز ترنتیبل مدل 

 My Sonicکه یک قیمت گذاری جدید است برای داشتن صدایی خوب از محصوالت فیکِرت. کارتریج نیز از برند 
Lab  مدلEminent EX MC  از کمپانی تون آرم  اتوماتیکک باال برنده ی ک جَیدالر( و  3.995بود )با قیمت

Little Fwend  کمپانی دالر(.  249)با قیمتMoFi  همچنین دو محصول جدید را از برندIsotek  برای عرضه با
با قیمت  Genesis Oneمدل برق  نراتوردالر و دستگاه ریژ 7.995با بهای  Novaاتور برق مدل خود آورده بود، ژنر

دالر نشسته  6.999با قیمت  SolidSteelساخت کمپانی  HP-4تمامی سیستم بر روی یک رَِک مدل  دالر. 3.495
دالر برای یک  299)به قیمت  Ceraballsنیز در کار بودند، شامل  Finite Elementeبود، و البته فوترهای ساخت 

دالر برای  399)با قیمت  Cerapucasعدد(، و  4دالر برای  799)به قیمت  Cerabase Compactتایی(،  4ست 
  نیز تمامی اتصاالت سیستم را برقرار می کردند.  Isotek Powerو  Cardas Clearعدد(. کابل های  3

There’s one word that comes to mind in describing this system: coherent. 

The sound was seamless from bottom to top.  Let’s talk about the Manger speakers.  You see, the Manger 

has a full range transducer that is based on a lot of research on the human ear and how it perceives 

sound.  Dr. Josef Manger did a lot of research into how to use a Mylar driver to produce impulse responses 

that match how the human ear works.  Dr. Manger believes that accurate transient response is critical for 

realism and localization of instruments.  As a result of this academic research, he designed the transducer 

to offer transient response, good directivity, and uniform frequency response as accurately as 

possible.  This results, in Jonathan’s words, in no time smearing thereby creating a very coherent, natural 
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sound.  Because of the wide range of the Manger driver, the speaker’s crossover can be more efficient as 

well. 

 

 



 

 

 .منسجمفقط یک واژه در توصیف صدای این سیستم به ذهن متبادر می گردد: 

صوتی  یوسرگر ترنسدصدا از سر تا ته یکپارچه بود. اجازه دهید تا با بلندگوهای منگر آغاز کنیم. می دانید، کمپانی من
تحقیقات فراوان بر روی گوش انسان و اینکه چگونه اصوات را درک می کند بنا گشته است. ئی دارد که منطبق بر 

دکتر ژوزف منگر فقید پژوهش های دامنه داری را درباره ی چگونگی استفاده از یک درایور از جنس میالر )نوعی رزین 
به منظور تولید پاسخ های آنی به نحوی که بیشترین سازگاری و تطبیق را با عملکرد گوش انسان داشته  ،(سترپولیِ

انمایی صحیح و ج واقعگرایانه یدکتر منگر باور دارد که بازتولید دقیق پاسخ ترنزیِنت برای القای حس انجام داد. باشد،
نت را ساخت تا پاسخ ترنزی صوتی خود در نتیجه ی این تحقیقات آکادمیک، او ترنسدیوسرسازها امری ضروری است. 

عث این توانایی بارا تولید نماید.  و پاسخ بسامدی ئی تا حد امکان دقیق و بی نقص جهت گیری خوب،، مورد نظر
به دلیل د. کن را خلق طبیعی ن کسر از زمان صدایی بسیار منسجم ودر کوچکتریمنگر می شود، به قول جاناتان دردا، 
اتب که حتی کراس آورهای بلندگو نیز به مر امدها توسط یک یونیت درایور منگر استپوشش بازه ی گسترده ئی از بس

 راندمان بهتری دارند. 

Unlike most speaker drivers, the Manger creates sound waves in a new fashion.  As described on the 
firm’s website: 

Over most of the wide working frequency range, the 

vibrations of the coil launch travelling waves in the 

diaphragm which propagate radially outwards until they are 

terminated in the star-shaped damping assembly which is 

visible at the perimeter. The propagation of transients down 

the basilar membrane in the inner ear occurs in exactly the 

same way. 

برخالف اغلب درایور بلندگوها، منگر امواج صوتی را به روشی جدید و متفاوت تولید می کند. بر اساس گفته های 
 وبسایت رسمی کمپانی منگر:

یی که در حال کار کردنند، لرزشهای ه ئی از بسامدهابه دلیل وجود دامنه ی گسترد

 به سمت امواجی را بر سطح دیافراگم به راه می اندازد که از داخل )هسته( کویل

بیرون و به شکل دایره وار گسترده می شوند تا جاییکه در فوم ستاره شکِل میرا کننده 

انتشار ترنزینت ها بر روی غشای  بروند. بیند از ئی که در محیط درایور دیده می شو 

 به 
ً

  صورت می پذیرد. مین روش هپایه ی گوش داخلی نیز دقیقا
 

Remarkably, the Manger transducer covers 80hz to 40khz of frequency range.  In the S1 “system” shown 

in the Mofi room, there is an active woofer covering bass down to 30hz.  The speaker enclosure is solid 

with each tower weighing approximately 107 lbs.  180 watt built-in Class AB amps cover the high 

frequency range and 250 watt built-in Class AB amps cover the low frequency range. 

The Manger driver is in a unique star shape which is appropriate as I believe MoFi has a “sonic star” on 

their hands. 



 

 

در  هرتز را پوشش دهد. 40000تا  80مسئله ی قابل توجه اینست که درایور منگر می تواند بازه ی فرکانسی ئی از 
هرتز پایین می آورد.  30ه شده بود، یک ووفر اکتیو صدای باس را تا به نمایش گذارد MoFiکه توسط  S1"سیستم" 

کیلوگرم دارد. یک پاور آمپلی فایر ترانزیستوری  50کابینت بلندگوها مستحکم است و هر یک از بلندگوها وزنی در حدود 
ی الیکه پاور آمپلوات که در داخل کابینت نصب شده فرکانس های باال را پوشش می دهد در ح 180با توان  ABکالس 

 وات ووفر را به حرکت در می آورد.  250دیگری با توان  ABری کالس فایر ترانزیستو

درایور منگر در شکل ستاره ئی بی همتا است که به نظر من کامالً شکلی شایسته است چراکه بر اساس باوری که 
 "ستاره ئی صوتی" را به کف آورده است. MoFiاینک دارم کمپانی 

 ترجمه: وحید صفوی زاده
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