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ρυθμίσεις, μόνο για κεφαλές ΜΜ και υψηλοέξοδες MC, καθώς θωρεί ότι η απόδοση είναι καλύτερη όταν ταιριάξει κάποιος την MC του με κάποιον εξωτερικό step up κατάλληλο γι'
αυτήν και στη συνέχεια χρησιμοποιήσει ένα καλό ΜΜ/RIAA,
ώστε να αποφεύγεται η πολυπλοκότητα, η υποβιβαστική δράση των μικροδιακοπτων και να αυξάνεται η απομόνωση των
πολύ ευαίσθητων σημάτων μιας MC με χαμηλή ή πολύ χαμηλή έξοδο. γι αυτό το λόγο, το 383 ΜkII δεν είναι καλύτερο από
το “απλό” 383, απλώς πιο βολικό για plug&play με τυπικές
MC, ωστόσο μπορεί να αποδειχτεί υποδεέστερο με το κατάλληλο set up. Αυτή η προσέγγιση “μυρίζει” ιαπωνική σχολή
ήχου και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δεν είχα λοιπόν και τόσες τύψεις επειδή εξέτασα το μεσαίο Remton μόνο από την είσοδο ΜΜ, καθώς αυτόν τον ήχο θα ακούσει κάποιος... αν όλα
του πάνε καλά με τα ταιριάσματα της MC του με τους step up.
Η δυνατότητα να παίξει κάποιος την MC του με το 383MkII και
να ρυθμίσει την αντίσταση είναι βέβαια ευπρόσδεκτη, ειδικά αν
προέρχεται από solid state phono με ολοκληρωμένα. Τα τελευταία είναι ασφαλώς ήσυχα και αχρωμάτιστα αλλά στο βινύλιο δεν αρκεί αυτό, πρέπει να μπορείς να αναδείξεις το τίμπρο
του σωστά κι εδώ είναι που μπαίνουν στο παιχνίδι οι λυχνίες,
σαφώς πιο ικανές σε θέματα υφής και αρμονικών. Το Remton
πετυχαίνει να δώσει μια σχεδόν εξωτική για την κατηγορία του
παρουσίαση των αρμονικών του βινυλίου, μια πολύχρωμη
διαφάνεια απόλυτα εθιστική και ακραία φινετσάτη για τα χρήματα που κοστίζει, χωρίς όμως να το παρακάνει, διατηρώντας
πειστικά τον ουδέτερο χαρακτήρα που περιμένει ο σύγχρονος
ακροατής. Η τονική καμπύλη είναι βέβαια κλασική λαμπάτη:
υπάρχει άφθονος όγκος στα μπάσα και τις μεσαίες και τα πρίμα
είναι μάλλον ήπια, περιορίζοντας αρκετά τον θόρυβο επιφανείας. Η έλλειψη ανάδρασης οδηγεί σε μια λιγότερη επιβλητική
παρουσίαση της λεπτομέρειας στα ανώτερα πρίμα, σε γενικές
γραμμές όμως η λεπτομέρεια στις μεσαίες συχνότητες βγαίνει
κερδισμένη ως πιο ολογραφική και το μηχάνημα φαίνεται να
περνάει έναν πολύ μεγάλο πλούτο πληροφορίας από τα βινύλια, καθιστώντας αποδεκτές ακόμη και τις πιο μέτριες ηχογραφήσεις. πέραν της καμπύλης, όμως, το τίμπρο εδώ δεν έχει
την συνηθισμένη ζεστασιά των λιγοστών λαμπάτων phono της
κατηγορίας, ούτε υπάρχει υπόνοια μικροχρωματισμών από
θόρυβο/έλλειψη ησυχίας. Αντίθετα, όλα είναι ήσυχα, σχεδόν
αχρωμάτιστα, με ένα μικρό ίσως τίμημα στη δυναμικότητα και
αμεσότητα των αντιθέσεων καθώς υπάρχει ένας γενικός ευγενικός χαρακτήρας που αρέσει στους βορειοευρωπαίους. Το
Remton έχει εντυπωσιακά καλή έκταση και παρουσία στα μπάσα, με καλό έλεγχο, μια πολύ μεγάλη σκηνή με καλές αποστάσεις ανάμεσα στα όργανα και έντονη δράση στα μεσαία πλάνα
με πολύ καλό βάθος.
Εν τέλει, εδώ έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο, σύγχρονης
αντίληψης phono stage με λυχνίες, που ισορροπεί περίτεχνα
ανάμεσα στην αποκαλυπτικότητα και την ουδετερότητα, ώστε
να δίνει μια πολύ καλή γεύση από τις πανάκριβες hi-end λαμπάτες δημιουργίες και, παράλληλα, να παραμένει συμβατό
με τα μηχανήματα της κατηγορίας του. n
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Το Veena BE ειναι
αφανταστα ησυχο και
δυναμικο, δεν "ρουφαει"
την ενεργεια και αξιοποιει
πληρως το πρωτο watt
του ενισχυτη.
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