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Remton Audio 383 MkII

üρυθμίσεις κέρδους/φορτίου
üLow noise - zero feedback
ü3 λυχνίες - 600ω αντ. εξόδου

Phono χωρίς
πόνο
KEIMENO:
Πάρης Κωτςης

ΕνΑ κλΑσικΟ
λΑΜπΑΤΟ κύκλΩΜΑ, ΜΕ
ΜΕΤΑσχΗΜΑΤισΤΕσ πρΟσΑρΜΟγΗσ
κΑι ΑνΑλύΤικΕσ ρύθΜισΕισ γιΑ Τισ MC,
σΕ ΜιΑ ΤιΜΗ-ΕκπλΗξΗ γιΑ ΕύρΩπΑϊκΟ πρΟϊΟν.

Η

...η Ευρώπη
παράγει πια
αρκετό hi-fi
και μάλιστα
ψαγμένο...
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Remton Audio είναι μια αρκετά νέα
εταιρία από την Τσεχία, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με phono stage
που υλοποιεί με λυχνίες. Η γκάμα είναι ολιγομελής, με τρία βασικά μοντέλα για κεφαλές
ΜΜ και high MC συν δύο ακόμη εκδόσεις με
βάση τα δύο καλύτερα μοντέλα, τις MkII, που
εμπεριέχουν μετασχηματιστές step up για MC
με χαμηλή και πολύ χαμηλή έξοδο μαζί με
ρυθμίσεις. Οι σχεδιάσεις της Remton είναι κλασικές, χωρίς solid state ενεργά εξαρτήματα στο
δρόμο του σήματος και χωρίς συνολική ανάδραση. Η κλιμάκωση της γκάμας γίνεται σε γενικές γραμμές με βάση το πλήθος των λυχνιών
που χρησιμοποιούνται. Το μικρό μοντέλο λέγεται 8382 και διαθέτει δύο λυχνίες με 6,5KΩ
στην έξοδο, έτσι απευθύνεται σε συστήματα με
λαμπάτα συνοδά και υψηλές αντιστάσεις εισόδου. Εδώ έχουμε το μεσαίο μοντέλο στην έκδοση με τους step up, που διαθέτει τρεις λυχνίες και 600Ω αντίσταση εξόδου, κατάλληλο για
τα περισσότερα συστήματα της αγοράς. Το δε
ακριβότερο μοντέλο, το LCR, διαθέτει τέσσερις
λυχνίες με 200Ω στην έξοδο και εφαρμόζει την
πιο εξεζητημένη τεχνική LCR για την υλοποίη-

ση της αποέμφασης. Οι τιμές της Remton είναι πάρα πολύ καλές, κάτω κι από τις κινέζικες,
ίσως επειδή είναι μια νέα εταιρία που αποφάσισε να εμφανιστεί σε καιρό οικονομικής κρίσης και ξέρει ότι απευθύνεται σε κόσμο που
δεν του περισσεύει πια το χρήμα. Αν εξαιρέσει κάποιος τα σχετικά απλά σασί, δεν φαίνεται να έχουν γίνει εκπτώσεις στην ποιότητα κατασκευής. Έτσι, το 383 MkII έχει γενική εικόνα από phono stage που κοστίζει τα διπλάσια
χρήματα και η ηχητική του ποιότητα κινείται σε
παρόμοια επίπεδα.

ΑΠΛΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΛΟΪΚΑ
Το μεσαίο Remton αποτελεί μια καλόγουστη, διακριτική παρουσία με βολικές διαστάσεις, κυρίως χάρη στο πλάτος των 38 εκ. Ο
μικρός διακόπτης έναυσης στα αριστερά, ένα
λαχανί LED πιο δίπλα και το κεντρικά τοποθετημένο λογότυπο και όνομα του μοντέλου
σε καλλιτεχνική γραμματοσειρά, άριστα σκαλισμένα στο μέταλλο, αποτελούν τη βασική
διακόσμηση της πρόσοψης. Η τελευταία είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο πάχους
5 χλστ., είναι ελαφρά βουρτσισμένη με άτο-

