MUZIKOS MAGIJOS DIENOS PALANGOJE
Birželio 21 – liepos 7 dienos
Palangos vėtra, S. Daukanto g. 35, Palanga

Muzikos magijos dienose Palangoje viešbučio „Palangos vėtra“ konferencijų centre bus
pristatomos 5 sukomplektuotos ir suderintos audio sistemos, dvi iš jų atkuria ir video.
Pirma sistema – tai naujas Gauder Akustik šedevras – garso koloneles
„Vescova Black Edition D“, taip pat, paskutinis Perreaux pasiekimas –
stiprintuvas „255i“ (su nauju keitikliu ir fono korektoriumi), abu komponentai
Lietuvoje demonstruojami pirmą kartą.
Šaltiniai, jau gerai žinomi rinkoje ir užsitarnavę aibę apdovanojimų –
serveris-tinklinis grotuvas „N100H“ Aurender kompanijos, ir plokštelių
grotuvas „Diva II sp“ AVID firmos (su tonarmu SME309 ir garso nuėmikliu
Clearaudio Symphoni). Serverio 2TB talpos atmintis leidžia laikyti tūkstančius
dainų, o tiesioginis prisijungimas per internetą prie TIDAL ir Qobuz portalų
užtikrina neribotą srautą paskutinių muzikinių naujienų, kurie, reikalui esant,
gali būti išlaikomi 128GB buferinėje atmintyje.
Komponentų ir kolonėlių sujungimui bei maitinimui panaudoti Silent Wire, Audiomica, Purist
Audio laidai, maitinimo filtras ISOL-8 SubStation HC.
Ši sistema atkuria pilną garsų diapazoną (apie 20-60.000Hz) kaip iš vinilo, taip ir iš skaitmeninių
failų iki PCM32/384 ir DSD256. Stiprintuvo galios pakaktų bet kurioms kolonėlėms – esant 8 omams
jis išvysto iki 400w, o krentant varžai iki 2 omų, net iki 1 kW, tai garantuoja kokybišką muzikos
atkūrimą ir garsiakalbių apsaugojimą nuo pavojingų iškraipymų.

Antra sistema – visai nepanaši į pirmąją, jos pagrindas – gerai
žinomos Lietuvos High-End garso mėgėjams kolonėles Zingali „Home
Monitor HM2.10+“, stiprintuvai Perreaux „Audient VP3” (korekcinis),
“Audient DP32” (pradinis+keitiklis), “Prisma 350p” (galios). Kaip šaltiniai
bus naudojami plokštelių grotuvas Clearaudio „Concept MC“ ir paprastas
kompiuteris DELL (su jRiver Media Center 23), kuris pasitarnaus
prezentacijoms ir vaizdo įrašų demonstracijai.
Kolonėlių laidai – nauji Audiomica „Genimedes Ultra Reference“
(tai taip pat premjera), tarpblokiniai – AVID RCA ir Silent Wire XLR,
maitinimo – Audiomica „Ness Excellence“ ir „Magnet Gold“.
Vienas galingiausių rinkoje „hibridinis“ stiprintuvas 350P dirba klesėje A iki 10w/8om, bet
reikalui esant pereina į klasę AB ir išvysto iki 1,4 kW galią, atiduodant iki 80 amperų srautą – žemi
dažniai švenčia!

Trečia sistema – universalios ir gabios garso kolonėlės Gauder Akustik „Arcona 100”,
nuostabus stiprintuvas Perreaux“ ‘eloquence 150i” (iki 300w ant 4 omų), o kaip šaltinis – plokštelių
grotuvas Clearaudio „Performance DC“ (galvutė „Virtuoso“).
Tai visiškai analoginė sistema. Naudojamame stiprintuvo
variante nėra keitiklio, todėl demonstracijos metu jo vaidmenį atliks
portatyvinis SAK/ausinių stiprintuvas Aurender „FLAW“, valdomas
kompiuteriu arba mobiliuoju telefonu.
Tam tikra prasme, ši sistema yra minimalistinė, tačiau
pakankamai talentinga ir galinga, kad būtų lengvai vystoma, prijungiant
papildomus komponentus. Kolonėlės su stiprintuvu sujungtos vienais
iš geriausių laidais – AVID „SCT black“.
Ketvirta ir penkta sistemos panašios tuo, kad jų pagrindas – pirmas istorijoje High-End lygio
muzikinis centras CONVERT Plato. Jo labai gražiam korpuse telpa pradinis ir galios (klasės A!)
stiprintuvai su daugeliu analoginių ir skaitmeninių įėjimų, strimeris ir tinklinis grotuvas, skaitmeninisanaloginis keitiklis, internetinis radijas, priėjimas prie portalų TIDAL ir HiRes audio, bet svarbiausia –
serveris, išlaikantis savo 2 arba 4TB atmintyje ne tik visus pagrindinius audio failus (iki PCM24/192)
bet ir video (MP4 ir kt.), tai koncertus galima žiūrėti per HDMI išvestį į TV, ar pasinaudojant bet kuri
kompiuterį, planšetę, ar mobilųjį telefoną bet kur namo wi-fi tinkle.
Šis centras kaip serveris vienu metu sugeba
aptarnauti kelis vartotojus, pvz. smart TV vienoje
patalpoje, ir belaides wi-fi kolonėles, su visai kita
muzika, kitoje.
CONVERT Plato pagrindu bus pristatytos dvi
sistemos – viena balta su “Plato Class A”, Gauder
Akustik “Arcona 80” ir TV Samsung, ir kita raudonajuoda su “Plato Class A+”, kolonėlėmis Zingali “Sei”,
ir plokštelių grotuvu Clearaudio “Concept MM”.
Šios sistemos gali būti jau paskutinės
naudojančios pačios CONVERT pagamintus centrus, nes ši JK kompanija nutarė pasiduoti madai ir
tapti “high-tech” technologinius atradimus ir patentus parduodančia kompanija, paliekant gamybą
kinams ar kažkam kitam.
Be minėtų 5 sistemų bus pristatomi ir kai kurie atskiri komponentai – kolonėlės AsTri ir Tocaro,
Arcona 40 ir Zingali HM2.6, stiprintuvai Audio Analogue AACento, ir Vela, Mastersound, ir pan. Taip
pat bus galima įsigyti gerų įvairios paskirties laidų ir kai kurias vinilo mėgėjams naudingos
smulkmenas.
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