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ΗΧΕΙΟ ΒΑΣΗΣ

νου και η τελευταία οκτάβα του εκκλησιαστικού ορ-
γάνου αναθέτονται στο τουίτερ. Το ring radiator πρα-
κτικά παίζει µόνο τις αρµονικές. Ο δίσκος From Bessie 
to Brazil παρουσιάζει µε τον καλύτερο τρόπο τις αρε-
τές του µικρού SPL. Τη φωνή της Susannah McCorkle 
µε λεπτοµέρειες στο στήθος, στο λαρύγγι και στην άρ-
θρωση, και µε ελάχιστη έµφαση στα χειλικά και τα συ-
ριστικά. Το πιάνο µε ατάκα και πρέποντα όγκο. Τα χάλ-
κινα πνευστά µε τρυφερότητα και δύναµη. Τα κρουστά 
µε ρυθµικότητα και αρµονικές. Το µπάσο µε σαφήνεια 
και στιβαρότητα. Ανατριχιαστική είναι η ακρόαση του 
American V µε τον Johnny Cash, µε τη γερασµένη, µα 
και τόσο εκφραστική φωνή του και όλα τα όργανα να 
τον περιστοιχίζουν. Στη Σονάτα για Βιολοντσέλο του 
Grieg το όργανο του Truls Mork φαίνεται µικρό δίπλα 
στο µεγάλο πιάνο του Havard Gimse, αλλά αυτό δεν 
ισχύει και στην πραγµατικότητα, όταν τα δείτε δίπλα δί-
πλα στη συναυλία; Αυτή είναι η µεγάλη δύναµη του 
Inspiration 2: φυσικά ακουστικά όργανα και µικρά σύ-
νολα. Όταν τα πράγµατα γίνονται πιο βαριά αρχίζουν 
να φαίνονται οι περιορισµοί του. Στο Μολδάβα του 
Smetana µε τον Stokowski η ροµαντική αρχή αποδί-
δεται αφοπλιστικά, αλλά, όταν τα πράγµατα αγριεύ-
ουν στο φινάλε, η ανάλυση αρχίζει να υποφέρει. Στο 
The Best of Mambo µε την ορχήστρα του Perez Prado 
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Η πρώτη επαφή µας µε τις δηµιουργίες της SPL ήταν 
πριν από δύο χρόνια σε µία από τις Εκθέσεις του χώ-
ρου. Τα ηχεία στο δωµάτιο ήταν ογκώδη, οι ενισχυτές 
λυχνίας είχαν ιδιόρρυθµη εµφάνιση, αλλά ο ήχος είχε 
µια φυσικότητα που µας εντυπωσίασε ευχάριστα. Κά-
τι σωστό γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, και στη συ-
νάντηση µε τα στελέχη της εταιρείας, και ειδικά µε τον 
ιδρυτή της Σταύρο Πιτιακούδη, γνωρίσαµε ανθρώπους 
µε µετριοφροσύνη, µεράκι και -πάνω από όλα- πολλή 
αγάπη για τη «live» µουσική. Δύο χρόνια αργότερα το 
νεότερο -και µικρότερο- ηχείο Inspiration βρίσκεται στο 
χώρο του περιοδικού, και µάλιστα σε αναβαθµισµένη 
έκδοση. Το φινίρισµα σε γυαλιστερό zebrano, αν και 
έχει µερικές ατέλειες, είναι πολύ εντυπωσιακό, καµία 
σχέση µε την πρώτη έκδοση. Δύο λεπτές, αλουµινένιες 
κάθετες λωρίδες ταιριάζουν αισθητικά µε το σασί και µε 
το phase plug από το 6,5 ιντσών γούφερ της Peerless 
µε κώνο από nomex, το οποίο συµπληρώνεται από το 
ring radiation της Scanspeak από τη σειρά Discovery. 
Το κροσόβερ είναι πρώτης τάξης ως προς το βαθυπε-
ρατό κλάδο και δεύτερης ως προς τον υψιπερατό, µε τη 
συχνότητα ιδιαίτερα ψηλά. Στο πίσω µέρος θα βρείτε 
ένα µεγάλο µπας ρεφλέξ και µπόρνες κατάλληλες για 
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υποστηρίζει πλήρως την ορχήστρα, µα το χαµηλό δεν 
µπορεί να ακολουθήσει αρκετά γρήγορα την ενέργεια 
των πνευστών, και υπολείπεται σε έλεγχο, ειδικά όταν 
οι εντάσεις ανεβαίνουν. 
Η σκηνή του Inspiration έχει µια ιδιαιτερότητα ως προς 
το βάθος. Ενώ µπορεί να ξεδιπλώσει τον ήχο δεξιά και 
αριστερά και να ανοίξει προς τα πίσω, δε βγάζει πλη-
ροφορίες προς τα εµπρός. Στο Live at Village Gate το 
φλικόρνο του Clark Terry και το σαξόφωνο του Jimmy 
Heath βρίσκονται στα ηχεία. Όχι βέβαια κλεισµένα µέ-
σα στα ηχεία, ούτε πιο µέσα από τα ηχεία· καταλαµβά-
νουν ιδανικά το χώρο τους τόσο µέσα όσο και έξω από 
αυτά. Το rhythm trio από πίσω έχει επίσης σωστές θέ-
σεις και σχετικό µέγεθος, ίσως µια ιδέα πιο κοντά από 
όσο θα έπρεπε. Ωστόσο, οι θόρυβοι από το ακροα-
τήριο δεν είναι ξεκοµµένοι µπροστά από τα ηχεία σαν 
ανεξάρτητο γεγονός. Στο Amused to Death ακούς την 
άµαξα να βγαίνει από το τζάκι να έρχεται προς το στε-
ρεοφωνικό, να περνά από µπροστά σου και, τρυπώ-
ντας τον τοίχο, να βγαίνει στο διπλανό διαµέρισµα! 
Από την άλλη, οι φωνές στο γήπεδο δεν ακούγονται 
έξω στη βεράντα, αλλά απλώς εκτός φάσης, ενώ, για 
να ακούσετε το σκύλο στο πλάι του δωµατίου, πρέπει 
να πετύχετε ένα αρκετά στενό sweet spot. Στο ίδιο αυ-
τό sweet spot η αίσθηση του live στο Wigmore Hall µε 
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τη Lorraine Hunt Lieberson στα τραγούδια του Brahms 
είναι καθηλωτική και µε εντυπωσιακά στηµένη σκηνή, 
ακόµα και στο κάθετο επίπεδο. 
Το Inspiration 2 είναι απαιτητικό στην τοποθέτηση, αλ-
λά προσφέρει µια πραγµατικά εµπνευσµένη συµπε-
ριφορά σε µικρά ακουστικά σύνολα µε µελωδικότη-
τα και ζεστασιά. Η πρώτη επαφή µε τα προϊόντα της 
SPL ήταν πολύ θετική. Να είστε σίγουροι ότι θα ακού-
σουµε πολλά στο µέλλον από την παρέα της Αλεξαν-
δρούπολης.    

διπλοκαλωδίωση. Τρεις φορές αναθεώρησα τις σηµει-
ώσεις µου, καθώς έψαχνα τη σωστή τοποθέτηση των 
Inspiration 2 στο χώρο ακρόασης. Τα ηχεία απαιτούν 
µεγαλύτερη απόσταση από τους τοίχους από ό,τι προ-
διαθέτει το µέγεθός τους. Αρέσκονται να είναι και σε 
µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ τους από ό,τι συνήθως 
και να κοιτούν ακριβώς τον ακροατή. Επιπλέον, είναι 
ακατάλληλα για near-field ακροάσεις. Οπότε, παρά τα 
ποδαράκια στο κάτω µέρος, πρέπει να µπουν σε βάση, 
και όχι σε ράφι, και, παρά το µέγεθός τους, δε θα ανα-
πνεύσουν σωστά σε ένα µικρό δωµάτιο. 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Είναι προφανές ότι η σχεδίαση του Inspiration 2 στη-
ρίζεται στο µεγάλο συχνοτικό εύρος που καλύπτει το 
µιντ-γούφερ. Τα 4kHz του κροσόβερ είναι τόσο ψηλά, 
που µόνο οι τελευταίες νότες του πίκολο και του πιά-

Οι µετρήσεις τωνηχείων της SPLβρίσκονται στο site µας…

www.hxos.gr 

TIP 01
SPL θα µπορούσε να σηµαίνει Sound Pressure Level ή 
Stavros Pitiakoudis Laboratory, αλλά τελικά τα αρχικά είναι 
το πολύ πιο πεζά... Sound Promotion and Light. 

ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΗΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ 
ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΟΥΜΕ. ΆΛΛΩΣΤΕ, ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗ-

ΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ.

"... Ανατριχιαστική είναι η ακρόαση του 
American V µε τον Johnny Cash, µε τη γε-

ρασµένη, µα και τόσο εκφραστική φωνή του 
και όλα τα όργανα να τον περιστοιχίζουν..."

+ ΥΠΕΡ 
• Ζεστασιά και µελωδικότητα
• Σηµαντική έκταση για το µέγεθος της καµπίνας

- ΚΑΤΑ
• Απαιτητικό στην τοποθέτηση στο χώρο
• Δυσκολεύεται σε βαριά ακούσµατα 

ΣΧΟΛΙΟ
Το SPL Inspiration 2 είναι σχεδιασµένο για µεγαλύτερους 
χώρους από ό,τι προδιαθέτει το µέγεθός του και θα απαιτήσει 
προσεκτική τοποθέτηση, αλλά θα αποζηµιώσει τους λάτρεις 
της ατµοσφαιρικής µουσικής και των µικρών ακουστικών συ-
νόλων µε µια εµπνευσµένη συµπεριφορά. Αν θέλετε πιο βα-
ριά ακούσµατα, θα δυσκολευτεί να ανταποκριθεί. 
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