VERTAILUTESTI

USB-LIITÄNNÄLLÄ VARUSTETUT D/A-MUUNTIMET

SUPER PRO DAC707 USB
BENCHMARK DAC-1 USB
AQVOX USB2D/A MKII
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MUUNTIMIA
moneen lähtöön

Erillisellä D/A-muuntimella voi loihtia vanhaan
tuttuun digitaaliseen ohjelmalähteeseen uutta eloa.
Otimme suurennuslasin alle USB-liitännällä varustetun
muunninkolmikon.

P

arisen vuotta sitten hiﬁharrastajien
ulottuville tulleet muuntimet korvaa
nyt uusi sukupolvi. Version ja nimen
lisäksi selkeästi uutta on USB-liitäntä.
Samainen liitäntä on löytänyt paikkansa myös
muihin erillislaitteisiin, kuten esimerkiksi 4/08
Hiﬁmaailmassa esiteltyyn Lehmann Audio
Black Cube USB -kuulokevahvistimeen. Tämänkertaisessa testissä tarkoituksena oli keskittyä
selvästi D/A-muuntimiksi proﬁloituneisiin tuotteisiin.
Testiin valittiin kolme toteutustavaltaan,
kohderyhmältään ja hinnaltaan toisistaan
poikkeavaa D/A-muunninta. Yksinkertaisinta
ja samalla edullisinta hintaluokkaa edustaa
testin pienikokoisin Super Pro DAC 707USB.
Benchmark DAC-1 USB puolestaan hipoo ensisilmäyksestä lähtien Hi-Endiä. Perinnehiﬁlle
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puolestaan liputtaa tekniseen kuosiin sonnustautunut Aqvox USB 2 D/A MKII. Kaikki
testin laitteet soveltuvat yhtälailla perinteisen
digitaalisen äänilähteen ja vahvistimen väliin
kuin myös tietokoneeseen kytkettäviksi.

Ensivaikutelma ja liitännät
Nimeltään aavistuksen koominenkin Super Pro on reilun tupakkiaskin kokoinen,
korttiuritettuun alumiinilaatikkoon pakattu
perus-DAC. Liitäntöjen asettelusta ja koosta
päätellen laitetta ei ole tarkoitettu kovin esille
asetettavaksi. Muoto kielii lähinnä autovahvistimien lattanaa proﬁilia, eikä laite keveydestään johtuen tunnu pysyvän johdotettuna
oikein aloillaan. Muunnin toimitetaan erillisellä teholähteellä varustettuna. Laitteen yk-

sinkertaisuudesta huolimatta ohjekirjan puute herättää pienoista ihmetyksen tunnetta.
Laite on suunniteltu ja kasattu Kiinassa. Jutun
julkaisuhetkellä tarjolla oleva värivaihtoehto
on vaihtunut mustaksi.
Super DACin päädyt on jaettu digitaali- ja
analogisignaalien kesken. Ohjelmalähdettä
voi tarjota koaksiaalisen ja optisen S/PDIFkaapelin lisäksi myös USB-muodossa. Digitaaliosastolta löytyy myös outolintu: RJ-45-liitin,
jolle ei tuntunut löytyvän tarkoitusta. Liekö
testausta vai oikeasti D/A-muunninkäyttöä
varten – tämä ei käynyt selväksi. Analogilähtö on tarjolla linjatasoisena ja RCA-liittimin.
Ainoana vaihtoehtona se saattaa rajoittaa
laitteen käyttöä tietokonekäytössä. Ainakin
erillinen esivahvistin on tarpeen. Sähkönsyötön lisäksi analogipaneelista löytyy mikro-
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fonitulo, joten periaatteessa Super Prolla voi
korvata perusäänikortin toiminnallisuudet,
joskin hiﬁkäytössä lisäilo on minimaalinen.
Laite toimii ilman erillisiä ajureita ja tunnistuu sekä aktivoituu USB-väylään kytkettäessä
automaattisesti. Väylään liitettynäkin laite tarvitsee erillisen sähkönsyötön.
Reilun tonnin hintaluokkaa edustava Benchmark on mielenkiintoinen tapaus. Laatikkoa avatessa ensimmäisenä vastaan tulevat
ﬁrman ison pampun terveiset, luettelo laitteen
aikaisempien mallien nimekkäistä käyttäjistä
ja viimeisenä mutta ei toki vähäisimpänä,
mittaustulokset. Laitteen valmistajan tiedetään myös palvelevan aktiivisesti harrastajien
suosimilla verkkosivustoilla – online support
jos mikä tuo lisäarvon tunnetta kielitaitoiselle
laitteen omistajalle. Benchmark tarjoaa myös
omat Wiki-sivustonsa. Valmistajan mukaan
laitteen USB-versio on hyvin uskollinen alkuperäiselle designille.
Benchmarkin käyttöönotto on sujuvaa, ja
mukavan kokoinen laite sopii melkeinpä pöydälle kuin pöydälle. Kuten Super Pro, myös
Bechmark tunnistuu USB-väylään kytkettynä
automaattisesti, ja muutaman sekunnin vartomisen jälkeen musiikkisoitinta ja lempisoittolistaa saakin jo klikata auki. Erillisiä ajureita ei tarvita, ja laitteen kehutaan kykenevän
”läpinäkyvään”, bit-transparent streamiin – ts.
valmistajan mukaan laite ohittaa Windowsin
K-Mixerin.
Pienillä asioilla voidaan parantaa laitteen käyttömukavuutta. Tästä esimerkkinä
vaikkapa valintakytkin, joka on tehdasasetuksena Variable-tilassa – tällöin etupaneelin
äänenvoimakkuussäädin on käytössä. Lähtö

voidaan myös kytkeä Calibrated-moodiin,
jossa voimakkuudensäätö on ohitettu. Tässä
tilassa kanavatasapaino voidaan hienosäätää
laitteen takaa löytyvien trimmereiden avulla.
Signaalitulo valitaan etupaneelin kliksu-kytkimellä neljästä vaihtoehdosta.
Tuloliitäntäpuolelta löytyvät tutut koaksiaali-, Toslink- , sekä USB-liitännät. Ammattilaisia miellyttänee mahdollisuus käyttää AES/
EBUa (Audio Engineering Society / European
Broadcasting Union, 110 ohmin XLR). Koaksiaalinen S/PDIF on poikkeuksellisesti toteutettu Sonyn suosimalla 75 ohmin BNC-runkoliittimellä. Mukana toimitettavalla adapterilla
se voidaan muuttaa RCA:ksi. Taustana lienee,
että BNC on alkujaan sovitettu liitintyyppi eikä
RCA:ta ole aikoinaan suunniteltu digikäyttöä
silmällä pitäen, saati sovitetuksi. Lisäksi tuote
on suunnattu myös videotuotannon ääniraitojen parissa puuhasteleville, ja kyseisessä
maailmassa BNC on nk. standard de facto.
Audioliittimet ovat laadukkaita ja pääsääntöisesti Neutrikin valmistamia.
Takapaneelin analogilähtö voidaan valita
balansoidusta XLR- tai yksipäisestä RCA-parista. Tason hienosäätö koskee molempia Calibrated-asennossa, ja kummatkin tottelevat
etupaneelin 40–pykäläistä volume-säädintä
Variable-moodissa. Kuulokkeita aktiivisesti
käyttävä osaa arvostaa etupaneelin kahta
kuulokeliitäntää, joista vasemmanpuoleinen
on break-kytkimellä varustettu ja mykistää takapaneelin lähdöt. Potkun ja swingin loppuessa kesken yleistä antotasoa voidaan nostaa
10 dB poistamalla ohjeissa mainittu, laitteen
sisältä löytyvä jumpperi. Kuulokeliitännät ovat
rinnankytketyt; kaverin kanssa kuunneltaessa

MIKÄ IHMEEN ASIO?
ASIO (Audio Stream Input/Output) on alun perin
Steinbergin luoma, standardisoitu tapa kommunikoida audiosovelluksen ja -laitteen välillä. Se
mahdollistaa laiteohjainvalmistajille ohjelmointirajapinnan, jonka avulla edellä mainittujen komponenttien välinen latenssi voidaan minimoida
(teoriassa n. 40 ms) ohittamalla käyttöjärjestelmän audiorajapinnat.
Windows-käytössä lisähyötynä on lisäksi ns. bittiidenttisyys, ts. audiosovelluksen lähettämä data
on identtistä myös laitteelle tullessaan. Windowsin sisäänrakennettu K-Mixer ei ASIO-rajapintaa
käytettäessä pääse pakkomuuntamaan streamia
missään vaiheessa 48 kHz:llä näytteistetyksi. Uudessa Windows Vistassa käyttöjärjestelmän audiorajapintaa on muutettu järkevämpään suuntaan,
mutta audioﬁilit ja ammattilaiset käyttänevät
ASIO-rajapintaa tulevaisuudessakin. Etenkin kun
Steinberg tuntuu jatkuvasti kehittävän sitä.

kuulokkeiden olisi siten hyvä olla identtiset.
Kuulokevahvistinkytkentä on rekisteröity tuotemerkiksi asti.
Aqvox on ensivaikutelmaltaan Benchmarkia selvästi teknissävytteisempi laite. Vajaan
tonnin hintaluokassa ulkoinen viimeistely
jättää hieman toivomisen varaa, mutta toisaalta etupaneelin napit ja potikat kutsuvat
tutkimaan, mikä kombinaatio tuottaa miellyttävimmän lopputuloksen. Puuhaa ja säätämistä riittää toviksi jos toiseksikin. Terävää ja
särmikästä ulkokuorta voi hieman häivyttää
valitsemalla laitteesta mustakuosinen versio.
Digitaalituloista edustettuna ovat balansoitu AES/EBU, koaksiaalinen ja optinen
S/PDIF ja USB. Jälkimmäinen toimii sekä tulona että lähtönä. Laitteen takapaneelissa
on lueteltu kunkin liitännän hyväksymä signaalikirjo. Esimerkiksi USB-liitännän kautta
laite huolii tarkkuudeltaan 16-bittistä, 11–48
kHz:llä näytteistettyä signaalia. Korkeampaa
resoluutiota mielivä kääntynee automaattisesti ﬁksumpien protokollien, esimerkiksi
S/PDIF:n tai AES/EBU:n puoleen. Firewirea ei
löydy yhdestäkään testin laitteesta.
Antopuolelta löytyvät Benchmarkin tavoin
XLR- ja RCA-liittimet, tosin sillä erotuksella,
että ne eivät kumpainenkaan tottele etupaneelin äänenvoimakkuussäädintä. Sääli sinänsä, monille tämä voi asettaa kynnyksen
laitteen hankinnalle. Erillinen esivahvistin on
siis tarpeen. Kuulokelähtöjä on yksi kappale. Valmistajan mukaan kuulokeaste toimii
A-luokassa ja on erilliskomponentein toteutettu. Viereinen neljännestuuman jakki on
varattu mikrofonille, jonka vahvistusta säätää
oma esiasteen potikka. Analogilähdöt ovat releillä viivästetyt. Laitteen valmistaja suosittelee ilmaisten Otachan- ja ASIO4ALL-ohjainten
käyttöä laitteen kanssa.
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VERTAILUTESTI USB-LIITÄNNÄLLÄ VARUSTETUT D/A-MUUNTIMET

NÄIN USB ON TOTEUTETTU
Oheisessa piirroksessa on esitetty yksinkertaistettu lohkokaavio, joka havainnollistaa miten
USB-liityntä on toteutettu testin D/A-muuntimiin.
DACin toiminnan kannalta tärkeimmät osaset
ovat digitaalinen audioliityntäpiiri (DAI – Digital
Audio Interface) ja itse D/A-muunnin. Liityntäpiiri
ymmärtää audiosignaalin siirtoformaattien päälle
– tässä artikkelissa testattujen laitteiden tapauksessa S/PDIF – ja esimerkiksi kotiteatterivahvistimissa myös ääniformaatteja, jotka se osaa jakaa
eri dekooderipiireille sen mukaan, onko sisältö
moni- vaiko kaksikanavaista.
Testin kaksi hintavampaa laitetta sisältävät lisäksi
erillisen Sample Rate Converter / Up Sample -piirin, joka mahdollistaa nimensä mukaisesti signaalin näytteistyksen muuntamisen esimerkiksi 44,1
kHz->192 kHz. Aqvoxissa käyttäjä voi itse valita,
mihin signaali näytteistetään vai ohitetaanko
toiminnallisuus tyystin. Benchmarkissa ja Super
Prossa tällaista mahdollisuutta ei ole.
Itse USB-liityntä on kaikissa testin laitteissa toteutettu erillisellä lähetin–vastaanotin-piirillä, joka
ohjaa liikennöintiä tietokoneen ja laitteen välillä
ja joka laitteen sisällä on kytketty digitaaliseen
audioliityntäpiiriin – aivan kuten mikä tahansa
digitaalitulo. Aqvoxissa ja Super Prossa USB-vastaanotin on kuluttajalaitteisiin soveltuvaa tasoa.
Benchmarkissa se on varustettu omalla ohjelmoitavalla mikrokontrollerilla ja ohjelmamuistilla.
Se sisältänee myös jonkin sortin ohjelmakoodinpätkän bit transparent -streamin toteuttamiseen.
Viimeksi mainitun liikennöinti on vain yksisuuntaista, muissa vastaanotinpiiri hoitaa myös mikrofoonisignaalin viemisen tietokoneelle.

Audioliityntäpiiri (DAI) käsittelee USB-tuloa
kuten mitä tahansa digitaalituloa. USB-lähetinvastaanotin (USB-TRX) hoitaa liikennöinnin ja
keskustelun tietokoneen kanssa.

Ylinäytteistystä ja natiivia
Super Pro ja Benchmark eivät anna käyttäjälle
mahdollisuutta valita, miten signaali laitteen
sisällä käsitellään. Laitteiden tiedot viittaavatkin 192 kHz näytteistykseen. Simppelisti toteutetun Super Pron muunnin sisältää
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interpoloinnin ennen
sigma-deltaa, ja Benchmarkissa kaikki tiet
johtavat näytteistyksenmuunnospiirin lävitse.
Kaikki eivät toki haluakaan vaikuttaa signaalin
kulkuun ja käsittelyyn.
Sen nälkäisille on tarjolla vallan muuta.
Muista
laitteista
poiketen
Aqvoxissa
voidaan valita ylinäytteistetäänkö tulo vai
käsitelläänkö signaali Aqvoxissa pärjätään vähän pienemmälläkin muuntajalla. Tehonsyötön, kuten
muidenkaan lohkojen komponentteja ei ole säästelty.
natiivina.
Ylinäytteistettäessä vaihtoehdot ovat 32 fs, 64 fs ja 128
mikrofonille. Liikennöinti hoituu 44,1 ja 48
fs (fs=näytteistystaajuus), riippuen tietenkin
kHz:n signaalilla kumpaankin suuntaan.
hieman alkuperäisestä signaalista. Natiivin
CS4398-DAC-piiri on sigma–delta-tyyppinen.
tapauksessa digitaalisuotimen tyypin voi vaOminaisuuksiltaan ja tasoltaan se kelpaisi
lita kahdesta vaihtoehdosta. ”Pulse” tuottaa
huomattavasti kalliimpaankin laitteeseen.
teknisesti erittäin puhtaan impulssivasteen
Tyypillisiksi sovellusalueiksi valmistaja suositmutta niistää tämäntyyppiselle suotimelle
taa mm. Direct Stream Digital-ominaisuuksia
tavanomaisesti osan vasteen yläpäästä. ”Flat”
hyödyntäviä SACD- ja multinormisoittimia.
puolestaan takaa maksimaalisen suoran taaAntoasteeksi on valjastettu LT1365-kaksikko.
juusvasteen, mutta jyrkemmästä estokaistasBenchmarkin positiivinen ensi- ja käyttöta on seurauksena yksikköimpulssivasteen
vaikutelma ulottuvat sisuskaluihin asti. Enhienoinen värähtely. Muunnoksessa aiheusimmäisenä kannen alla silmiin pistää mukatuvan särön vaikutusta voi tutkia kytkemällä
vasti ylimitoitettu toroidi. NE5532-piirejä on
ditheröinti päälle ja pois. Signaalin vaihetta
kylvetty mm. linjabufferiksi analogilähtöihin,
voidaan tarvittaessa kääntää 180 astetta.
sekä kuulokepäätteen ohjaimeksi. Päätteen
luupista löytyy DIY-piireissäkin kovasti käytetty BUF634-draiveri. Benchmarkilla näemmä
Kurkistus konehuoneen puolelle
osataan myös tuotteistusbisnes; kovasti TI:n
suosittamalta peruskytkennältä haiskahtava
Super Pron minimalistinen linja jatkuu myös
tekele on saanut alistua HPA2-tuotemerkin
konehuoneessa. Komponenttilukumäärä ei
alle. Laitekotelo on maadoitettu järkevästi, ja
todellakaan ole päätä huimaava, joskaan ei
layout-työhön on käytetty normi-hiﬁlaitetta
juotosten laatukaan. Suuremman kokoluokan
enemmän työtunteja – parannettavaakin toki
pintaliitoskonkkien orientaatio on uunituksen
löytyy. Laitteen etuosa ottaa heikohkosta lämjäljiltä mitä sattuu. Toisekseen, tusinalaatikosmönsiirrosta johtuen hieman turhan paljon
ta ei ole sattunut löytymään ihan passeleita
lämpöä. Analogikomponentit on sijoiteltu pitkäsin juotettavia konkkia; paikoittain on joukälti oikeille paikoilleen, eikä niiden laadusta
duttu hieman ”korjailemaan”, jotta viereen
voi sanoa pahaa sanaa.
saadaan tehtyä akrobatiasuoriLaitteen digitaalipiirit jatkavat vakuuttavaa
tus selvästikin vääränsorttisella
linjaa. Lähetin–vastaanottimen virkaa hoitaa
ja -kokoisella komponentilla.
ammattilaitteista tunnetumpi Asahi-Kasein
Toiselta puolelta levy on lähes
AK4114, joka ymmärtää channel status decokalustamaton. Layout vaikuttaa
derin consumer- sekä professional-moodeja
”uusiokäyttöiseltä”.
Vastaanja ottaa näin täyden hyödyn AES/EBU-liitänotin- ja DAC-piirit ovat Cirrus
nästä. USB-liikennöintiä hoitelee TI:n taipuisa
Logicin valmistamia. CS8416
erilliskontrolleri TAS1020B, joka mahdollistaa
mahdollistaa 32–192 kHz sämppoikkeuksellisen 96kHz/24bit-resoluutioisen
lätyn S/PDIF-signaalin käytön
sisällön toistamisen. Signaalinkäsittelyn ja
24 bitin resoluutioon asti. USB
muunnoksen hoitelevat Linearin AD1896Aon toteutettu erillisellä lähetin–
upsampling- ja AD1853-sigma–delta-piirit.
vastaanotin-lastulla, joka sisälMolemmat ovat studiolaitteisiin kelpuutettatää mm. AD-muuntimen ja 20
vaa tasoa ja piirivalmistajan parhaimmistoa.
dB:n kiinteän esivahvistuksen
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LINKKEJÄ

Aqvoxin layout on jaettu useammalle piirikortille, analogia- sekä digitaalilohkot on
erotettu omiin karsinoihinsa. Powerilohko
on täysin omalla levyllään, eikä ylimitoitetulle toroidille ole nähty tarvetta. Muita testin
laitteita suurempi levypinta-ala näkyy väljempänä komponenttisijoitteluna. Tarkemman
tarkastelun jälkeen lopputulos tosin vaikuttaa
hieman keskeneräiseltä, eikä systemaattisten
jälkikorjausten laatukaan ole aivan kauneinta
katseltavaa. Digitaalipiirejä lukuun ottamatta
lähes kaikki komponentit ovat läpijuotettavia.
Liittimet ovat peruslaadukkaita, potentiometrit taasen hieman heikohkoa tasoa.
DAC MKII:ssa on käytetty Benchmarkista tuttua vastaanotinpiiriä. USB:lle on oma
BurrBrownin valmistama piiri, joka sisältää
myös ADC:n mikrofonille. Sen DAC-osio on
ohitettu. Kaikki digitaalitulot USB mukaan
lukien reititetään vastaanotinpiirin, AK4124upsampling- ja PCM1796-muunninpiirien
kautta; kummallekin kanavalle löytyy oma
DA-muunninpiirinsä. USB:n ja Toslinkin
syöttämänä laite ymmärtää 48kHz/16bitsignaalia, muut digitaalitulot tulkkaavat aina
192kHz/24-bittiin asti.

Näin laitteet kuunneltiin
Testin tarkoituksena oli selvittää USB-liitännällä varustettujen D/A-muuntimien äänenlaatua kyseessä olevaa liityntää käytettäessä.
Osa laitteista toimi Plug and Play -periaattella,
Aqvox vaati ainakin allekirjoittaneen testaamissa kannettavissa ASIO4ALLin asentamista.
Digitaalista signaalipolkua pyrittiin samankaltaistamaan testilaitteiden välillä ohjaamalla
sisältö ASIO4ALL-rajapinnan kautta. Sen käyttö edellyttää soitto-ohjelmalta ASIO-tukea.
Testin soittimena toimi WinAmp-ohjelma
höystettynä erillisellä ASIO-plug-inilla. Vastaava löytyy myös hyvin yleisesti käytetylle Foobar2000-ohjelmalle. Plug-inin voi ladata oheisista linkeistä. Foobar2000:n oma ASIO-tuki ei
suostunut toimimaan aivan kaikkien laitteiden kanssa ainakaan ohjelman 0.9.5.5-versiossa. Äänilähteenä käytettiin CD-levyjä.
Kuunteluarvioiden perusteella voisi vetää
johtopäätöksen, että laadukkaasti toteutettu muunnin on varteenotettava vaihtoehto
myös tietokonekäytössä perinteisen hiﬁkäytön lisäksi.

ASIO4ALL:
http://www.asio4all.com/
Otachan-ASIO-plug-in (WinAMP ja Foobar2000):
http://otachan.com/
Benchmarkin Wiki-sivusto:
http://extra.benchmarkmedia.com/wiki/index.php/
Main_Page

MITTAUSTULOSTEN ARVIOINTI
Yhdessä vakavia ongelmia
Muuntimien taajuusvasteet ovat perusasetuksilla
käytännössä viivasuoria. Aqvoxin digitaalisuodin
on valittavissa kahdesta vaihtoehdosta. Valinnalla
ei ole merkittävää vaikutusta upsamplingin ollessa
käytössä. Ilman upsamplingia "pulse"-suotimen
yksikköimpulssivaste on hyvin lyhyt ja taajuusvasteessa näkyy ratkaisulle ominainen diskanttivaimentuma.
Häiriöetäisyys- ja säröarvot ovat useimmiten moitteettomia. Super Pro tekee poikkeuksen surkeilla
häiriöetäisyys- ja pienen tason särölukemillaan.
Antoimpedanssit ovat kaikissa riittävän pieniä.
Kanavatasapainoissa ei ole huomautettavaa Benchmarkin voimakkuussäädöstä johtuvia hieman
turhan suuria virheitä lukuun ottamatta.
Super Pron antoon ilmestyy suurilla signaalitasoilla
taajuudesta ja kuormituksesta riippuva suuri tasajännitekomponentti (noin 1,5 V). Tämän mahdollista vaikutusta toistoon on vaikea arvioida. Super
Prota ei edellisestä johtuen tule missään nimessä
käyttää DC-kytketyn vahvistimen yhteydessä.
Kaikki mittaukset tehtiin USB- ja RCA-liitäntöjä
käyttäen.
Risto Niska
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AQVOX USB2D/A MKII

Aqvox on muihin testin muuntimiin nähden
järkälemäinen, vaikka täyttääkin ainoastaan
yhden räkkikoon (1 unit). Laite on suhteellisen
laadukkaasti toteutettu, ja mittaustuloksetkin
ovat hyvät. Tosin pienitöisillä muutoksilla saatettaisiin päästä yllättävänkin hyviin lukemiin

ja studiossa hääräävien suosioon – komponenttien lukumäärässäkään ei ole näemmä
tässä hintaluokassa tarvinnut säästellä. Päältäpäin laite voi monen mielestä olla hieman
krouvi. Mustalla kuosilla voi hakea ensiapua
laitteen häivytykseen. Testin ainoana etupaneelista löytyy virtakytkin.

Kuulokeanto on tarpeeksi matalaimpedanssinen 32 ohmin kuulokkeille, ja kuulokevahvistimen A-luokan kuulee myös käytännössä. Testin ainoana Aqvox mahdollistaa
ylinäytteistyksen valinnan. Vaihtoehdot ovat
32 fs, 64 fs ja 128 fs. Kuuntelussa laitetta pidettiin erityisen skarppina, joskin ajoittain
kuivakkuus saattoi niistää parhaimman
elävyyden joistain äänitteistä. Suositellaan
säädönnälkäiselle. Arvosanaa tiputti viimeistelemätön suunnittelu ja esivahvistinannon
puute. Näiden tulisi olla kohdallaan jo tässä
hintaluokassa.
Hinta: 998 €
Mitat (l x k x s):43,5 x 5,9 x 29 cm
Massa: 2,8 kg
Lisätietoja:
AVI-Palvelu Arminen, puh. 044 338 6247,
www.stereo.ﬁ, www.aqvox.de
+
+
−
−

Iskevä ja avoin ääni
Liitännät
Viileäsävysyyteen taipuvainen
Ei esivahvistimen antoa

KUUNTELUARVIO
Mikael Nederström

Iskevästi kasassa (ääni 8,5)

Power-lohko omalla levyllään.
Aqvoxin laitekotelon suomaa tilaa
on hyödynnetty, ja tehonsyöttö on
sijoitettu omalle levylleen. Analogi- ja
digitaalisignaalit on pääsääntöisesti
jaettu omiin lohkoihinsa.

Viileäsävyinen mutta muuten varsin kelvollinen sointi, joka iskevyydessä ja avoimuudessa
on kertaluokkaa muuta joukkoa edellä. Ääni ei
ole miellyttävin mahdollinen, mutta nopea ja
energinen esitys saavat tummasoundiset levyt
heräämään eloon. Valmiiksi päälle liimatuista
esityksistä saattaa tulla turhankin kuivakoita
luonteeltaan. Basso on tymäkkä ja tukeva, joten erotteleva ja dynaaminen soundi toimii
alimpiin taajuuksiin saakka.
Musiikki ei aina kuulosta korostuneen miellyttävältä, mutta jalan soundi saa kyllä vipattamaan. Jos lievä viileys ei haittaa, ja muuntimen
seuraksi saa lämminhenkistä oheiskalustoa, on
kyseessä aika toimiva ratkaisu.

Mittaustulokset
Häiriöetäisyys, CCIR,
- 80 dB signaalilla:
Harmoninen särö,
1 kHz, 0/−60 dB:
Antojännite, 1 kHz, 0 dB:
Antoimpedanssi, 1 kHz:
Kanavatasapaino, 1 kHz
-linja-anto:
-kuulokeanto 1 mW/32
ohmiin teholla:
Kuulokeannon impedanssi,
20 Hz/1 kHz:
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103 dB
0,03/0,8 %
2,0 V
120 ohmia

0,1 dB
0,3 dB
15/14ohmia
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BENCHMARK DAC1 USB

Benchmark on kaikin puolin hyvin suunniteltu D/A-muunnin. Mittaustulokset ovat
moitteettomat ja kuulokeannon impedanssi
esimerkillisen matala. Häiriöetäisyys on erinomainen. Esivahvistimen anto on mukava
lisä, jota ei muista testin laitteista löydy. Kuulokevahvistimen lisäksi myös muita laitteen

osasia on saatettu tuotemerkin alle, joka hieman huvittaa alan ihmistä.
Hiﬁmaailman referenssisoitin jäi ajoittain
heikommaksi erottelevuudessa. Äänimaailmassa huokui yleinen kontrolli ja siisteys. Siisti on myös laitteen ulkoasu. Käytettävyys on
erinomaista ja loogistakin. Loppuarvosanaa

heikentää USB-liitännällä varustetun version
perusmalliin nähden kallis hinta. Pitkälti vanhaan designiin pohjautuvana USB-liitännän
toteuttaminen nostaa katteen – suunnittelu-,
komponentti- sekä tuotantokulut huomioon
ottaen – pilviin.

Hinta: 1 295 €
Mitat (l x k x s): 24,9 x 21,6 x 4,5 cm
Massa: 1,6 kg
Lisätietoja:
Highend Studio Finland Oy, puh. (09) 4553 685,
www.highendstudio.ﬁ, www.benchmarkmedia.com
+
+
+
−
−

Erotteleva, siisti ja kontrolloitu ääni
Laadukas design (sähköinen ja tuotteistus)
Liitännät
Ajoittain turhan kuivakka
USB:llä varustetun version hinta

Silmiinpistävintä on mukavasti ylimitoitettu toroidi. Benchmark on varsin laadukkaasti
konstruoitu tuote niin komponenteiltaan, liittimiltään kuin niiden sijoittelultaankin. Layouttiin on
käytetty normihiﬁlaitetta enemmän suunnitteluaikaa

KUUNTELUARVIO
Mittaustulokset
Häiriöetäisyys, CCIR,
−80 dB signaalilla
Harmoninen särö,
1 kHz, 0/−60 dB
Antojännite, 1 kHz, 0 dB
Antoimpedanssi, 1 kHz
Kanavatasapaino, 1 kHz
-linja-anto 0/−30 dB
-kuulokeanto 1 mW/32 ohm
Kuulokeannon impedanssi,
20 Hz/1 kHz

Mikael Nederström

Siististi kontrollissa (ääni 8,5)
108 dB
0,005/0,8 %
2,8 V
alle 50 ohmia

0,1/1,1 dB
0,7 dB
alle 1/
alle 1 ohmi

Äänellinen ero vertailusoittimeen on yllättävän suuri.
Muunnin on kertaluokkaa kirkkaamman, läheisemmän ja ajoittain myös erottelevamman kuuloinen kuin
vertailusoitin. Yleissoundi on siisti, avoin ja kontrolloitu bassoa myöten. Kontrolli kuuluu myös peltisoundeissa, jotka helähtävät harvinaisen hallitusti. Basso
on napakka, joskin siitä saattaa puuttua mehevin jyske ja sävykkyys. Erottelussa ei silti ole moittimista.
Tarkkuuden ja kontrollin kääntöpuolella piilee kuitenkin pientä kuivakkuutta, joka niistää joistakin äänitteistä eloa ja iloa. Tässä suhteessa reheväsoundinen
vertailusoitin on vahvoilla. Aika hyvä kokonaisuus silti,
joka kaipaa seurakseen lämminhenkistä ja eloisasoundista oheiskalustoa.
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VERTAILUTESTI USB-LIITÄNNÄLLÄ VARUSTETUT D/A-MUUNTIMET

SUPER PRO DAC707 USB

Super Pro DAC on edullinen vaihtoehto erillismuuntimen nälkäiselle. 160 euron hinta
ei päätä huimaa, eikä laitetta ole koollakaan
pilattu. Mittauksissa ilmeni vakavia puutteita,
mutta toisaalta kuuntelussa laite todettiin

rasittamattomaksi ja jopa analogista toistoa
muistuttavaksi. Laadukkaasta muunninpiiristä huolimatta laite ei yllä yhtään hintaluokkaansa korkeammalle tasolle. Mittauksissa
ilmenneeseen DC-tasoon tulee suhtautua vakavasti.

Laitetta ei voi suositella käyttömukavuutta
arvostavalle. Keveydestä ja liittimien sijoittelusta johtuen Super Pro DAC Prota ei välttämättä saa sijoitettua mieleiselleen paikalle.
Laitteessa ei ole myöskään erillistä virtakytkintä. Lähtötasonsäädön puuttuminen heikentää laitteen käyttömahdollisuuksia. Erillinen
esivahvistin lienee paikallaan myös herkkyyssäädettäviä aktiivikaiuttimia käytettäessä. Super Prohon kytkettynä esivahvistimen tulossa
tulee olla DC-komponentin poistava sarjakondensaattori.

Hinta: 160 €
Mitat (l x k x s): 7,8 x 2,6 x 6,4 cm
Massa: 112 g
Lisätietoja:
Musiikin.com, www.musiikin.com
+ Pieni koko
+ Sointi miellyttävä, jopa ”analoginen”
− Yksiulotteinen soundimaailma
− Heppoinen johdotettuna
− Epämääräinen DC-taso analogiannossa

Super Pro DACissa
on käytetty sekä
pintaliitos- että
läpijuotettavia
komponentteja.
Piirilevy on
epätasapainoisesti
kalustettu. Rakenne
on ristiriitainen:
toisaalla tilaa,
toisaalla ahdasta.
Kyseinen tuote ei ole
selvästikään ainoa,
johon piirilevyä
käytetään.

KUUNTELUARVIO
Mikael Nederström

Mittaustulokset
Häiriöetäisyys, CCIR,
−80 dB signaalilla
Harmoninen särö,
1 kHz, 0/−60 dB
Antojännite, 1 kHz, 0 dB
Antoimpedanssi, 1 kHz
Kanavatasapaino, 1 kHz
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Ilmavan avara (ääni 8)
70 dB
0,02/6,3 %
2,3 V
alle 50 ohmia
0,0 dB

Kauttaaltaan pehmoilevampi ja ilmavampi kuin samassa sessiossa kuunnellut muut muuntimet. Soundi
on jopa siinä mielessä analogimainen, että yleissävy
on enemmänkin pehmeä ja etäinen kuin erottelevan
skarppi. Joskaan soundissa ei ole sitä viimeistä lämmintä henkeä, mikä usein leimaa laadukasta analogialaitteistoa. Diskantissa saattaa olla tiettyä sihahtelua, mutta rasittavaksi sointia ei saa millään ilveellä.
Äänikuvallisia asioita analysoidessa ilmavuus saattaa
olla jopa liioiteltua, sillä leveä äänimaisema on melkoisen yksitasoinen. Käytännössä tämä kuuluu syvyysulottuvuuden latistumisena ja akustiikan välittymättä
jättämisenä.
Kokonaisuus on mukava kuunneltava, joskaan ei aivan
tasavahva esitys.
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