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Life Entertainment เป็น
สื่อสัม พันธ์สรรสร้างวงการ
เครื่องเสียง จัดท�าขึ้นเป็น
ประจ�าทุกสองเดือน เพื่อ
จ่าย แจก ให้แก่สมาชิกและ                      
ผู้สนใจ โดยมิได้คิมูลค่า 
บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถ 
สมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้ง
ความจ�านงไปยัง...

ห ม า ย เ ห ตุ จ า ก
บ้ า น ท ว า ท ศิ น

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั

เลขที ่4 ซอยวภิาวดีรงัสิต 2 แยก 2
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: conice@conice.co.th

รบัข้อมลูข่าวสารของ Conice 
ผ่าน ID LINE: @conice 
หรือสแกน QR Code
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ดิฉันท�ำงำน 7 วันไม่ได้พักเลย จึงถือโอกำสมำนั่งๆนอนๆบนเรือ Viking เพื่อ
ล่องแม่น�้ำดำนูบ แค่วันนี้วันที่ 2 ก็กลุ้มมำกแล้วค่ะ คนท�ำงำนทั้งวันต้องมำ
โดนจ�ำกัดสถำนที่ ดูป่ำเขำล�ำเนำไพร ไม่ได้ท�ำงำนอะไร มีแต่มื้อเช้ำ Coffee 

Break มื้อกลำงวัน น�้ำชำบ่ำย เหล้ำตอนเย็น Happy Hour ดินเนอร์ แล้วดื่มก่อนนอน 
อยำกกลับบ้ำนไปท�ำงำนแล้วค่ะ แต่ต้องบอกก่อนว่ำ Blue Danube นั้นจริงๆน�้ำเป็นสี
เขียวนะคะ กว้ำง น�้ำไหลแรง และเชี่ยว ผ่ำนหลำยประเทศมำกค่ะ แต่ละประเทศที่ไปก็ให้
ควำมชุ่มฉ�่ำแก่ผืนดิน เหตุเพรำะที่นี่ป่ำยังอุดมสมบูรณ์ คนไม่ตัดไม้ท�ำลำยป่ำค่ะ 

อยำกให้คนไทยเรำเป็นนกัอนรุกัษ์จงัเลยนะคะ เรำจะได้มทีรพัยำกรทีอ่ดุมสมบรูณ์                
ขอให้ชุดพญำเสือท�ำงำนได้จริงๆจังๆและยั่งยืนทีนะคะ

ก่อนอื่นต้องขอบอกว่ำ NAD รุ่นใหม่ เข้ำมำแล้วนะคะ น่ำเล่นมำกเลยค่ะ 
PULSE SOUNDBAR ของ Bluesound นั้นเริ่ดมำก เสียงทั้งใหญ่และกว้ำงมำก อย่ำ
เอำ SOUNDBAR ของ Bluesound ไปเทียบกับใครนะคะ มันเทียบกันไม่ได้เลยค่ะ      
Bluesound กินขำด เสียงดีมำก ละเอียดและใหญ่เกินตัวค่ะ มันเป็น Hi-Res นะคะ มัน
จึงละเอียดเหมือนจริงและชัดเจนเหลือเกิน

สินค้ำใหม่ที่มำนี้เป็น Technology ล�้ำนะคะ ต้องหำโอกำสไปฟังให้ได้เลย ช้ำไม่ได้
แล้วนะคะ เรำก�ำลังจะมีงำนหลำยงำนกันเลยทีเดียว ต้องไปซื้อหำ และด้อมๆมองๆ 
หยิบๆจับๆ NAD ที่มำใหม่ และ Bluesound ที่มีรำงวัลชนะเลิศ Product of The Year 
สำขำ Best Multi-room System จำก What Hi-Fi? 3 ปีซ้อนแล้วละค่ะ

แล้วรำคำเหรอคะ? โอ๊ย!!ดีมำกๆเลยค่ะ
เดือนมิถุนำยนนี้เรำก็จะมีงำนลดรำคำกลำงปีของเรำ Conice Hi-Fi Festival 2017 

ต่อด้วยปลำยเดือนก็ไปร่วมงำน TAV Thailand Audio/Video Show 2017 ของสมำคม
กำรค้ำเครื่องเสียงและภำพ (ไทย) และงำน Electronica Showcase 2017 ที่จัดกันทุก
ปีที่บูท Conice ในสยำมพำรำกอน รวมทั้งงำนอีเวนท์ภำคตะวันออกที่ร้ำนเอ็น เอ็น     
อีเล็คทริค จังหวัดจันทบุรี ในเดือนกรกฎำคมนี้ ส�ำหรับวันเวลำที่จะออกงำนเมื่อไรนั้น 
เข้ำไปดูใน “จำกโชว์รูม” ได้เลยค่ะ 

มาพบกันนะคะ

ท ด ส อ บ
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  Hybrid Digital DAC
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บ น แ ม่ นํ้ า ด า นู บ

ท ด ส อ บ
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  NAD Classic Series C 388
  ขอต้อนรบัท่านสู	่NAD	ยคุใหม่
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ที่เห็นและเป็นไป

Ooho!
นวัตกรรมแห่งการพกพาน�้า
ที่มิพักต้องพึ่งขวดบรรจุ

เปิดประเด็นด้วยการจ่าหัวเรื่อง
ดังว่า ก็ท่าจะชวนให้หลายๆ

ท่านรู้สึก ว่าไอ้หมอนี่มีแววกวน 
โอ้ยอยู่ไม่น้อย เพราะมันจะเป็น
ไปได้อย่างไร ที่จะพกพาน�้าติดตัว
ไปไหน แล้วไม่ต้อง (กรอก) ใส่
ขวดไปด้วยน่ะ

อย่างเหน็ๆกันชินตา กบ็รรดา
น�า้เปล่าบรรจขุวด (พลาสตคิ) นัน่ไง

แล้วก็-นั่นแหละครับ, คือ
ที่มาที่ไปของนวัตกรรมชิ้นนี้ ที่
บรรดากลุ่มคนผู้คิดค้นนวัตกรรม
ดังว่าหยิบขึ้นมาตั้งเป็นโจทย์ 
ว่าจะท�าอย่างไรคนเราถึงจะ
สามารถลดการใช้ขวดพลาสติค 
บรรจุน�้าให้น้อยลงไปได้

เพราะทุกวันนี้ขวด (น�้า) 
พลาสติค ที่ถูกทิ้งเนื่องจากดื่มน�้า
หมดขวดแล้วนั้น มันแทบจะล้น
โลกอยู่แล้ว

ว่ากันเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา
ประเทศเดียว มีการเก็บสถิติได้
ว่าแต่ละปีนั้นมีขวดน�้าพลาสติค
ถูกทิ้งขว้างหลังดื่มหมดถึง 3.5 
หมื่นล้านขวดนั่นเทียว

ลองสร้างจินตภาพขึ้น
ดูเอาละกันครับ ว่ามันมากมาย
มโหฬารมหาศาลขนาดไหน

รับรู้ถึงที่มาที่ไปแล้ว ถึงตรง
นี้คงให้อภัยว่าไอ้หมอนี่ ‘ไม่กวน’ 
แล้วล่ะนะครับ

กลุม่คนทีค่ดิถงึการรงัสรรค์
นวตักรรมดงัว่านัน้อยูภ่ายใต้ชือ่ 
Skipping Rocks Lab ซึง่เป็น 
กลุ่มนักศึกษาการออกแบบเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรม ของสถาบัน
แห่งหนึ่งในอังกฤษ ที่ได้สังเกต
เห็นถึงปัญหาที่ว่านี้ และได้มี
ความพยายามมาอย่างยาวนาน
ในการค้นหาวัสดุชิ้นใหม่ขึ้นมา
บรรจุน�้าแทนที่ขวดพลาสติค ที่
นอกจากจะต้องมีความกะทัดรัด 

พกพาได้ในปริมาณที่เหมาะสม
แล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณ
ขยะจากพลาสติคที่ก�าลังท�าลาย 
สิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆด้วย

และนั้นเองอันเป็นที่มาของ
สิ่งที่พวกเขาเรียกกันว่า Ooho! 
ซึ่งเป็นนวัตกรรมของการสร้าง
ผลิตภัณฑ์บรรจุของเหลว ที่มี
คุณสมบัติพิเศษคือนอกจากดื่ม

น�้าที่บรรจุอยู่ได้จนหมดแล้ว ยัง
สามารถกินวัสดุบรรจุภัณฑ์นั้น
ได้ด้วย หรือหากจะโยนทิ้งมันก็
สามารถย่อยสลายไปเองในเวลา
อันรวดเร็ว และแม้ว่าเวลานี้ยัง
เป็นเพียงโครงการที่ยังไม่ปรากฏ
เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่หลังจาก
ได้มีการน�าเสนอเพิ่อขอระดมทุน
สนับสนุนผ่านโลกออนไลน์ เพื่อ

ใช้ในการลงทุนกับเครื่องจักร ก็ได้
รับความร่วมมืออย่างล้นหลาม
เกินความคาดหมาย

เพราะจากที่ตั้งเป้าเอาไว้ที่ 
500,000.-ปอนด์ ปรากฏว่าเพียง
เวลาไม่กี่วันยอดเงินสนับสนุน
พุ่งขึ้นไปถึง 750,000.-ปอนด์เลย
ทีเดียว เนื่องจากแรกที่โครงการ
นี้ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเมื่อประมาณ
สามปีก่อนนั้น ก็ได้รับรางวัล                      
แนวคดิการออกแบบอนัยอดเยีย่ม                       
มาแล้ว และหลังจากมีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องท�าให้
เห็นแนวทางและความส�าเร็จอัน
ชัดเจน ท�าให้พวกเขาตัดสินใจ  
ระดมทุนเพื่อการผลิตออกมา
จ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ดังกล่าว

ด้วยมันถึงจุดที่พวกเขา
สามารถพัฒนาให้มันมีต้นทุนต�่า
กว่าขวดพลาสติคได้แล้วนั่นเอง

ท�าให้มองเห็นอนาคตที่สดใส
อันใกล้ได้ไม่ยาก ว่าอีกไม่นานช้า
โลกเราจะต้องมีการพลิกโฉมหน้า
บรรดาสินค้าเครื่องดื่มให้ได้เห็น
กันอย่างแน่นอน

Ooho! เป็นน�้าดื่มที่บรรจุ
ในวัสดุธรรมชาติที่ได้สกัดออก
มาจากสาหร่ายชนิดหนึ่ง ซึ่ง
นอกจากจะมีความบางอย่าง
มากแล้ว ยังมีความทนทานและ
มีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย ดังนั้น
เมื่อน�ามาบรรจุน�้ามันก็สามารถ
กลิ้งไปมาเหมือนหยดน�้า หรือ
บิดงอรูปได้ตามแรงกด โดยที่น�้า
หรือของเหลวที่บรรจุภายในนั้น
สามารถอยู่ได้นานระหว่าง 4-6 
สัปดาห์ หลังจากนั้นก็จะระเหย
ออกไปเองตามธรรมชาติ วัสดุ
นี้นอกจากจะมีคุณสมบัติพิเศษ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถ
ตกแต่งสีสันและเจือรสชาติได้อีก
ด้วย ท�าให้นอกจากจะใช้บรรจุน�้า
บริสุทธิ์ได้แล้ว ยังสามารถบรรจุ
ของเหลวหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ได้
อีกด้วย แน่นอนว่าในบรรดา
เครื่องดื่มนานาประดามีนั้น 
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สามารถใช้งานบนสภาพพื้นผิว
ต่างๆได้หลากหลายยิ่งขึ้น

โดยตัวต้นแบบที่เห็นนี้อัน
มีชื่อเรียกว่า Scewo มีระบบ
การท�างานสามโหมดด้วยกัน คือ 
Safe ส�าหรับการเคลื่อนที่บนพื้น
ผิวปกติ Elevated ส�าหรับยกตัว
ให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมุมมอง 
และสุดท้าย คือ Track ส�าหรับใช้
ขึ้นลงบันไดรวมทั้งพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง ซึ่งโหมดนี้แหละครับ
คือทีเด็ดของ Scewo

เพราะมันจะเปลี่ยนจากล้อ
ปกติเป็นล้อเลื่อนคล้ายล้อรถ
ถังทหารอย่างที่เรียกกันว่า ‘ตีน
ตะขาบ’ ทันที ท�าให้สามารถขึ้น
ลงบันไดรวมทั้งพื้นที่ขรุขระได้

อย่างสะดวก ปลอดภัย ไม่เว้นแม้
จะเคลื่อนไปบนถนนที่มีแต่หิมะ
ปกคลุมก็ตาม

Beni Winter หัวหน้า
โครงการนี้กล่าวว่า เวลานี้ที่เห็น
มันยังเป็นแค่ต้นแบบเท่านั้น 
เพราะต้นทุนมันยังแพงมาก 
และความแข็งแรงยังไม่เป็นที่น่า
พอใจของพวกเรานัก

อย่างไรก็ตาม, เขากล่าวย�้า
ว่าภายในปีหน้า (ค.ศ.2018) จะ
ต้องเห็น Scewo พร้อมจ�าหน่าย
อย่างแน่นอน

โปรดอดใจรอด้วยความระทึก
ในดวงหทัยโดยพลัน!!!

แล้วในที่สุด
บันได, ก็หาใช่อุปสรรค
อีกต่อไปแล้ว

ตรงนี้ก�าลังพูดถึงกลุ่มคนที่
เรียกตัวเองว่า ‘มนุษย์ล้อ’ 

ที่ต้องพึ่งพาอาศัยเก้าอี้ล้อหมุน 
หรือ Wheel Chair ในชีวิตประจ�า
วันครับ

เพราะแม้ว่าทุกวันนี้อาคาร
สถานที่ต่างๆจะถูกออกแบบ 
ภายใต้แนวคิดหลักว่าต้องเป็น
มิตรกับทุกคน หรือที่เรียกกัน 
(แบบได้ข่าวยังไม่ลงตัวดี) ว่า 
‘อารยสถาปัตย์’ อันมีที่มาจาก
ต้นตอหลักของฝรั่งอั้งม้อสอง
ค�า คือ Universal Design กับ
อีกค�าที่ว่า Friendly Design นั่น
แหละครับ

(ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าค�าไหน
เกิดก่อนหลัง เพราะเห็นฝรั่งเอง
ก็ใช้ทั้งสองค�า แต่ของเราเอามา
เรียกรวมๆกันเป็นค�าเดียวดัง
ว่า ซึ่งแรกๆก็เห็นใช้กันปลอด
โปร่งดี แต่หลังๆมานี้ ได้ยินว่า
มีคนเสียงดังบางรายไม่เออออ
ห่อหมกด้วยกับค�านี้ ก็เลยไม่
ทราบว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอย
อย่างไร เพราะเวลานี้หัวหอกที่
ต่อสู้ให้กับค�านี้ก็เริ่มเงียบเสียง
ลงบ้างแล้ว)

กลับมาเรื่องของเราดีกว่า 
ที่แม้ว่าอาคารสถานที่ที่ถูก
ออกแบบก่อสร้างในระยะหลัง
จะเป็นมิตรกับมนุษย์ล้อมากยิ่ง
ขึ้น ด้วยการมีทางลาดขึ้นลงสู่ที่
หมายในชั้นต่างๆของอาคารได้
อย่างสะดวกก็ตาม แต่กับอาคาร
เดิมๆที่สร้างมานาน หรือเอาแค่
บ้านตัวเองที่เป็นสองชั้นนี่แหละ 
มนุษย์ล้อย่อมหมดสิทธิ์ขึ้นบันได
ไปยังชั้นสูงขึ้นอย่างแน่นอน

แต่ตอนนี้มิพักต้องเป็นกังวล
แล้วครับ เพราะเวลานี้มีกลุ่ม
นกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยี
แห่งซูริค สวิตเซอร์แลนด์ ก�าลัง
ช่วยกันพัฒนาวีลแชร์รูปแบบให้

ย่อมต้องมีสุราและเมรัยรวมอยู่
ด้วยอย่างแน่แท้ และสุดท้ายแล้ว
ยังใช้บรรจุเครื่องส�าอางได้ด้วย

แนวคิดอันเป็นที่มาของ
นวัตกรรมนี้ เกิดขึ้นจากการ
ที่กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวสังเกต
พฤติกรรมของผู้บริโภค แล้ว
พบว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะโยน
ขวดบรรจุน�้าดื่มที่เป็นพลาสติค
ทิ้งทันทีที่ดื่มหมด ซึ่งเป็นการ
ถูกใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
เอง และที่พวกเขาพบเห็นเป็น
ปริมาณการถูกโยนทิ้งมากที่สุด
ในคราวเดียว ก็คือจากเทศกาล
วิ่งมาราธอนทั้งหลาย ที่ยิ่งอีเวนท์               
ไหนใหญ่มากๆ ก็จะมีผู้เข้าร่วม
แข่งขันเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นเงา
ตามตัว โดยบางงานนั้นพวกเขา
พบว่ามีปริมาณขวดพลาสติคถูก
ทิ้งขว้างจากงานวิ่งหนหนึ่งสูง
ถึง 750,000 ขวด ซึ่งนับเป็น
ปริมาณที่น่าตกใจมาก

เพราะนั่นหมายถึงปริมาณ
ขยะอันเนื่องมาจากพลาสติค ที่
เป็นปัญหาหลักอันส�าคัญหนึ่งใน
ด้านการท�าลายสิ่งแวดล้อมโลก 
ได้ทวีความน่าเป็นกังวลมากยิ่ง
ขึ้นไปอีก

จึงเมื่อความส�าเร็จของน�้า
ดื่มบรรจุภัณฑ์ใหม่ในชื่อ Ooho! 
ปรากฏออกมาเมื่อไร พวกเขา
มีความตั้งใจจะน�าไปใช้เปิด
ตัวในงานอีเวนท์เกี่ยวกับการ
วิ่งมาราธอนรายการหนึ่งใน
มหานครลอนดอนนี่ละ

โดยที่ Ooho! (หยด? หรือ
ก้อน? หรือลูก? ยังไม่ทราบว่า
จะเรียกลักษณะนามว่าอย่างไร
ดี เอาเป็นว่าชิ้นหนึ่งละกัน) 
สามารถบรรจุน�้าให้ดื่มได้พออิ่ม
แบบดับกระหายได้เป็นอย่าง
ดี เพราะเมื่อใช้ฟันกัดบรรจุภัณฑ์
ที่ว่านี้ให้ขาดเป็นรูแล้ว ต้องดื่มให้
หมดในคราวเดียว

อีกไม่นาน, เราท่านจะได้
ได้ยินข่าวอันน่ายินดีนี้ดังขึ้น
อย่างครึกโครมแน่นอน
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สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่                     
“จากโชว์รมู” โดย “หนึง่เดยีว                        

คนเดิม” เจ้าเก่า เริ่มย่างเข้าสู่
หน้าฝนกันแล้วนะคะ ยังไม่ทัน
ไรเราก็เดินทางมาถึงช่วงเวลา 
กลางปีกันอีกแล้ว ซึ่งก็แน่นอน
เลยว่า พอมาถึงช่วงนี้แฟนๆ
ประจ�าของเราก็ต้องเตรียมตัว
เตรียมใจและเตรียมการเป็น
เจ้าของเครื่องเสียงและล�าโพง
ดีๆของเรากันได้แล้ว เพราะว่า
นี่เป็นเวลาที่เราจะเริ่มโพรโมชัน
ใหญ่กลางปีของเราเป็นประจ�า 

โดยปีนี้ก็เช่นเคย กับงาน
ลดราคากลางปี Conice Hi-Fi 
Festival 2017 ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน-30 มิถุนายน 2560 ที่
จัดกันที่ Conice ทุกสาขาของ
เรา รวมทั้งร้านค้าต่างจังหวัดทั่ว
ประเทศเลยนะคะ

มาดูรายละเอียดกันก่อนเลย
ดีกว่าว่า แต่ละงานที่เราก�าลังจะ
จัดมีอะไร และที่ไหนบ้าง

Conice                               
Hi-Fi Festival 2017
วันที่ 1 มิถุนายน                  
ถึง 30 มิถุนายน 2560

เป็นธรรมเนียมกันไปแล้วนะคะ 
ส�าหรับงานลดราคากลางปี ที่

เราจะน�าสินค้าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ 
มาลดราคาขายกันทุกสาขา ไม่
ว่าจะเป็นโชว์รูม ซอยหอการค้า, 
เซ็นทรัลเวิลด์, ซีคอนสแควร์ 
ศรีนครินทร์, สาขาเชียงใหม่, 
สาขานครศรีธรรมราช, ร้าน
วิชชุสิน หาดใหญ่, สาขาใน      
The Mall บางกะปิ, งามวงศ์วาน, 
บางแค และพารากอน รวมถึง
ตัวแทนจ�าหน่ายทั่วประเทศ 

โดยงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่    
1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 
2560 นี้นะคะ

ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า 

จากโชว์รูม ■ ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สินค้าปีนี้มีอะไรลดราคากันบ้าง
ตามนี้เลยค่ะ 

สินค้า NAD, NHT, PSB 
และ Velodyne รวมทั้ง    
Bluesound ทุกรุ่นลดแล้ว แล้ว
ยังลดอีก

ยกเว้นสินค้ารุ่นใหม่ที่เพิ่ง
เข้ามาคือ Bluesound PULSE 
SOUNDBAR, NAD M32, NAD 
C 338, C 368 และ C 388                              
ไม่ได้ลดนะคะ แต่เราจะแถม
คูปองมูลค่า 1,000.-บาท ใช้
ซื้อสินค้าในครั้งต่อไปค่ะ โดย
เงื่อนไขรายละเอียดจากคูปอง
เลยค่ะ

NAD T 777 เอ/วี รีซีฟเวอร์                          
รุ่นท็อพ ลดจากราคาตั้ง 
156,000.-บาท เหลือราคาพิเศษ 
69,000.-บาท

ชั้นวาง Bell’O ลด 20% 
สินค้า SoundCast ทุก

รุ่นลด 50% จากราคาตั้ง 
ยกเว้น ล�าโพงไร้สาย OutCast 
Jr+BlueCast จากราคาตั้ง 
41,000.-บาท เหลือราคาพิเศษ 
10,200.-บาท และล�าโพงไร้สาย 
Melody ลดราคากว่า 60% จาก
ราคาตั้ง 21,000.-บาท เหลือ
ราคาพิเศษ 8,400.-บาท

สินค้า Supra ลด 35% จาก
ราคาตั้ง

นอกจากนั้นยังมีสินค้าจัด
ชุดดังนี้

ชุดฟังเพลง ราคาพิเศษ 1

ชดุขายดบิขายด ีใครจะเริม่ต้น                              
เล่นเครื่องเสียงต้องชุดนี้เลยค่ะ

NAD C 316BEE ราคา
ตั้ง 16,000.-บาท, NAD           
C 516BEE ราคาตั้ง 13,000.-
บาท, NHT SuperZero 2.1 
ราคาตั้ง 10,200.-บาท ราคา
รวม 39,200.-บาท ราคาพิเศษ 
27,200.-บาท
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ชุดฟังเพลง ราคาพิเศษ 2

ชุดนี้เอาแอมป์ก�าลังเยอะขึ้น   
และล�าโพงใหญ่ขึน้ เสยีงนุม่นวลขึน้

NAD C 326BEE ราคาตั้ง 
23,000.-บาท, NAD C 516BEE 
ราคาตั้ง 13,000.-บาท, PSB 
Imagine XB ราคาตั้ง 17,500.-
บาท ราคารวม 53,500.-บาท 
ราคาพิเศษ 37,000.-บาท

ชุดฟังเพลง ราคาพิเศษ 3

ชุดนี้เน้นนุ่ม อิ่ม มิติดีเยี่ยม 
NAD C 375BEE ราคาตั้ง 

69,000.-บาท, NAD C 516BEE 
ราคาตั้ง 13,000.-บาท, PSB 
Imagine T2 ราคาตั้ง 99,000.-
บาท ราคารวม 181,000.-บาท 
ราคาพิเศษ 127,900.-บาท

ชุดฟังเพลง ราคาพิเศษ 4

ชุดดิจิทัลในราคาย่อมเยา 
สามารถเล่นเพลงจากมือถือได้
เลยค่ะ 

NAD D 3020 ราคาตั้ง 
23,500.-บาท, PSB Imagine 
XB ราคาตั้ง 17,500.-บาท 
ราคารวม  41,000.-บาท ราคา
พิเศษ 28,300.-บาท

ชุดฟังเพลง ราคาพิเศษ 5

Bluesound POWERNODE 
2 ราคาตั้ง 39,000.-บาท, PSB 
Imagine X1T ราคาตั้ง 34,000.-
บาท ราคารวม 73,000.-บาท 
ราคาพิเศษ 55,100.-บาท

ส�าหรับคนที่ชอบดูหนัง เรา
ก็จัดชุดโฮม เธียเตอร์ ให้ท่านได้
เลือกเช่นกันค่ะ

ชุดโฮม เธียเตอร์ 
ราคาพิเศษ 1

ชุดโฮม เธียเตอร์ราคาพิเศษ
ไม่เกิน 50,000 บาท ก็สามารถ
ท�าบ้านของคุณให้เป็นโรงหนังได้

NAD T 748 ราคาตั้ง 

44,000.-บาท, NHT SuperOne 
2.1 ราคาตั้ง 16,600.-บาท 
NHT SuperOne 2.1 ราคาตั้ง 
16,600.-บาท, NHT Super-
Center 2.1 ราคาตั้ง 9,200.-
บาท ราคารวม 86,400.-บาท 
ราคาพิเศษ 49,400.-บาท

ชุดโฮม เธียเตอร์ 
ราคาพิเศษ 2

NAD T 748 ราคาตั้ง 
44,000.-บาท, PSB Imagine 
X1T ราคาตั้ง 34,000.-บาท 
PSB Imagine XB ราคาตั้ง 
17,500.-บาท, PSB Imagine 
XC ราคาตั้ง 15,000.-บาท 
ราคารวม 110,500.-บาท ราคา
พิเศษ 65,400.-บาท

เป็นยังไงบ้างคะ โพรโมชัน
ลดราคากลางปีของเรา สนใจชุด
ไหน อย่ารอช้า รีบคว้า รีบสอย
กนัไปเลยค่ะ งานนีล้ดแล้ว ลดอกี                             
พร้อมผ่อน 0% 6 เดอืนกนัไปเลย
ค่ะ ที่สาขาต่างๆของเรานะคะ

และนั่นก็เป็นชุดเครื่อง
เสียงที่เราจัดกันให้ท่านเลือกซื้อ
เลือกหากันนะคะ หลากหลาย
ชุด หลากหลายรุ่น ซื้อเป็นชุด
ก็คุ้มไปอีกระดับนะคะ ที่ส�าคัญ
คือ เราแม็ทช์กันแล้วว่าแต่ละ
ชุดเข้ากันดีแล้ว ที่เลือกมาให้นี้
ถือว่าเป็นชุดที่คุ้มมาก ส่วนท่าน
ไหนที่ต้องการเป็นชิ้น ก็ไม่ต้อง
ห่วงนะคะ แต่ละชิ้นเราก็ลด
หมดค่ะ สอบถามทีมงานของ
เราในแต่ละสาขาตามที่ท่าน
สะดวกได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น
โชว์รูม ซอยหอการค้า, สาขา
ซีคอนสแควร์, สาขาเซ็นทรัล
เวิลด์, สาขาเชียงใหม่, สาขา
นครศรีธรรมราช, เดอะมอลล์ 
สาขาบางแค, บางกะปิ, 
งามวงศ์วาน และสยามพารากอน                           
พร้อมทั้งตัวแทนจ�าหน่ายทั้ง
กรุงเทพฯและต่างจังหวัดของเรา
ทุกที่เลยนะคะ
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งาน TAV 
Thailand Audio/Video 
Show 2017
29 มิถุนายน 
ถึง 2 กรกฎาคม 2560
ที่โรงแรมแกรนด์เมอเคียว 
พระราม9

งาน TAV Thailand Audio/
Video Show 2017 จัด

โดยสมาคมการค้าเครื่องเสียง
และภาพ (ไทย) โดยในงานท่าน
จะได้พบกับหลากหลายร้านค้า
และกิจกรรมมากมาย ที่แบ่ง
โซนต่างๆภายใน อาทิ โซน 
Mini Hi-End Show กับเครื่อง
เสียง 2-แชนเนล ราคาหลักล้าน
ขึ้นไป, โซน Hi-End Showcase 
พบกับประสบการณ์เครื่องเสียง
ระดับซูเปอร์ ไฮ-เอ็นด์ ที่ไม่ควร
พลาด, โซน Start Up Hi-Fi ชุด    
เครือ่งเสยีงราคาเริม่ต้น, โซนหฟัูง                        
Gadget และแอก็เซสซอรส์ี ล�า้สมยั                       
มากมายให้ได้เลือกซื้อกัน, โซน
ซอฟท์แวร์, โซนสนิค้าโพรโมชนั ก็
จะเป็นสินค้าตกรุ่นมาร่วมกันลด
กระหน�่าครั้งแรกในงานนี้ และ
อื่นๆอีกมากมาย

งานนี้เราขนสินค้าไปให้ท่าน
ได้ทดลองฟังเพียบ ทั้งระบบโฮม 
เธียเตอร์, ระบบมัลติ-รูม และชุด 
Masters Series ของ NAD และ

ทาง และที่ส�าคัญคือ ในงานเขา
มีทีเด็ดจ�าพวกของแถม ของแจก 
On Top ผ่อน 0% อะไรแบบนี้
เพียบจริงๆ ก็ต้องไปดูกันที่งาน
นี้นะคะ Electronica Showcase 
2017 งานประจ�าปีของทาง The 
Mall เขานั่นแหละค่ะ 

ปีนี้ก็จัดกันที่บูธ Conice 
สาขาพารากอนของเรา บริเวณ
ชั้น 4 ใน Power Mall นะคะ 
แวะไปเยี่ยมเยียนและซื้อสินค้า
ในงานกันได้เลยค่ะ

Conice Special Sales 
in Chanthaburi  
4-8 กรกฎาคม 2560
ที่ร้านเอ็น เอ็น อิเล็คทริค

ได้เวลาไปพบปะกับลูกค้าที่อยู่
ภาคตะวันออกอย่างจังหวัด

จันทบุรีกันบ้างนะคะ
โดยเราจะยกขบวนกันไป

ที่ร้านดีลเลอร์ของเราที่จังหวัด

ท่านยังจะได้สัมผัส Bluesound 
PULSE SOUNDBAR all-in-
one high-res system ที่รองรับ
ไฟล์เพลง 24/192 kHz จะเอา
ไว้ดูหนัง ฟังเพลง ดูคอนเสอร์ท 
ฯลฯ ที่ควบคุมง่ายด้วยปลายนิ้ว
สัมผัส ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท 
หรือคอมพิวเตอร์ รองรับมัลติ-
รูมแบบไร้สาย

แวะไปพบกับเราชาว Conice 
ที่ห้อง 1430 ชั้น 14 และบูธ 
ST3 บริเวณชั้น 3 

แล้วพบกันนะคะ

งาน Electronica 
Showcase 2017 
วันที่ 27 มิถุนายน 
ถึง17 กรกฎาคม 2560

อีกงานที่จัดห้วงเดียวกัน 
ราคาเดียวกัน โพรโมชัน

เดียวกันทุกประการ แต่ไปอยู่
ในสถานที่ที่สะดวกในการเดิน

จันทบุรี คือ ร้านเอ็น เอ็น อิเล็ค
ทริค โดยได้น�าเอาสินค้าแจ่มๆ
อย่าง Bell’O, Bluesound, 
NAD, NHT, PSB, Velodyne, 
Supra, Soundcast ยกกันไป
เต็มพิกัดเลยค่ะ ซึ่งแน่นอน
ว่าราคาก็ต้องเด็ดเช่นกัน โดย
เฉพาะสินค้าพวก Streaming 
Music Bluesound เราขนกัน
ไปมากมายให้ท่านได้ทดลองเล่น 
ทดลองฟัง ซึ่งเราก็มีทีมงานที่
คอยพร้อมให้ค�าแนะน�าการเล่น
และค�าปรึกษา

พี่น้องชาวภาคตะวันออก
และจังหวัดใกล้เคียง อย่าลืม
ไปพบกันนะคะ 4-8 กรกฎาคม
นี้ ที่ร้านเอ็น เอ็น อิเล็คทริค 
จันทบุรี อยู่แถวถนนศรีรองเมือง 
ในอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
หรือจะโทรสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 
039-312-849 และ 039-323-817

เก็บตกงาน
“Conice New Products 
Launching!”

เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส�าหรับงาน“Conice New 

Products Launching!” เมื่อ
ปลายเดือนเมษายน ที่ Conice 
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า 

โดยในงานเราได้เรียน
เชิญสื่อมวลชน, ร้านค้าทั้งใน
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ประดิทินกรุงเทพฯ

  ■ คอนเสอร์ท คอนเสิร์ต 60 ปี ร่วมฤดี ‘ให้ใจ’                              
10 มิ.ย. เวลา 18.00น. ณ เอ็มซีซี ฮอลล์                           
เดอะมอลล์ บางกะปิ บัตรราคา 2,500/2,000/        
1,500/1,000/500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Feoh Presents 2017 BANGKOK                                         
SUPER LIVE 10 มิ.ย. เวลา 18.00น. ณ  
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ราคาบตัร 6,000/5,000/4,000/3,000/2,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ทคอนเสิร์ตการกุศล ‘รักนี้เราจอง’ 
11 มิ.ย. เวลา 14.00น.ณ หอประชุมใหญ่ 
ที.โอ.ที. ส�านักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ราคา
บัตร 2,000/1,000 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Ritz Come Back To You 
Concert 17-18 มิ.ย. เวลา 19.00น. และ 
17.00น. ตามล�าดับ ณ เมืองไทยรัชดาลัย 
เธียเตอร์ ราคาบัตร 4,000/3,000/2,500/2,000/
1,500/1,000/800 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Britney Spears Live In 
Bangkok 24 มิ.ย. เวลา 20.00น. ณ อิมแพ็ค                                             
อารน่ีา เมอืงทองธาน ีราคาบตัร 12,000/8,000/                                                  
6,500/4,500 และ 3,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Chang Music Connection 
presents ‘KLEAR CONCERT: the 
FIRST SPACE’ 1 ก.ค. เวลา 19.00น. ณ 
Muang Thai Gmm Live House @ Central 
World ราคาบตัร 2,000/1,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “วันบอกรัก อินคอนเสอร์ท” 
15 ก.ค. เวลา 13.00น. ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ราคาบัตร 
1,000/700 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท JDNA Concert 15-16 ก.ค. 
เวลา 19.00น. และ 17.00น. ตามล�าดับ ณ 
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ราคาบัตร    
4,000/3,500/3,000/2,500/2,000/1,500 และ 
1,200 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “เพลงไทยไพเราะที่สุดในโลก 
ครั้งที่ 6 ‘เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม’ #2” 20 
ส.ค. เวลา 13.00น. ณ หอประชุมใหญ่ ที.โอ.ที. 
ส�านักงานใหญ่ ราคาบัตร 1,500/1,200/1,000  
และ 500 บาท

*  ทุกรายการสามารถติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่
   Thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 8 
ก.ค. ตรงกับวันอาสาฬหบูชา, 10 ก.ค. ตรงกับ
วันชดเชยวันเข้าพรรษา และ 28 ก.ค. ตรงกับ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด และ
ลูกค้าทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม
งานเปิดตัวในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้ร้บ
ความสนใจเป็นอย่างมาก ที่มา
กันอุ่นหนาฝาคั่ง พร้อมทั้งแขก
รับเชิญพิเศษคือ คุณวิจิตร บุญชู            
จากหนังสือ The Wave และ
คุณธานี โหมดสง่า จากหนังสือ 
GM2000 ที่ร่วมให้ความรู้และ
แชร์ประสบการณ์ในการเล่นสิน
ค้าใหม่ๆที่เราได้ท�าการเปิดตัว
ในวันนั้น สินค้าที่เป็นตัวเด่น
ในงานคือ Bluesound PULSE 
SOUNDBAR ที่ต่างได้ยินและ

ได้ฟังแล้วยังต้องอึ้ง และ NAD 
C Series รุ่นใหม่ 3 รุ่น ได้แก่ 
NAD C 338, C 368, C 388 
Hybrid Digital Integrated 
Amplifier และสุดท้ายกับ NAD 
Masters Series ล่าสุด M32 
Direct Digital Amplifier ที่
พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสกันแล้ว
วันนี้ที่ Conice ทุกสาขาเลย
นะคะ

ชมภาพและบรรยากาศใน
งานได้เลยค่ะ
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NewProducts

B l u e s o u n d  P U L S E  S O U N D B A R

เสริม ให้เสียงจากการดูหนังหรือ
รายการทีวีให้มีอรรถรสขึ้น

ซึ่งมาถึงตอนนี้ เราก็มีสินค้า
ที่ว่านี้มาตอบสนองแล้ว คือเป็น
ล�าโพงซาวน์ดบาร์ที่สวยงาม 
ใช้งานดีเยี่ยม แถมท�าให้คุณ
เพิ่มศักยภาพในการฟังเพลง
จาก Network Audio ในระดับ 
24/192 พร้อมเล่นระบบ Multi-
room ได้ด้วย ก็ต้องบอกว่าเป็น
อะไรที่พลาดไม่ได้เลย

PULSE SOUNDBAR เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อท�าให้

ถ้
าจะถามว่า หนึ่งในสินค้าที่ 
เราได้รับค�าเรียกร้องให้หา

มาตอบสนองต่อความต้องการ
ของแฟนานุแฟนมากที่สุด
ก็เห็นจะไม่พ้นล�าโพงซาวน์ดบาร์  
นี่แหละครับ

เพราะมีหลายท่านที่ต้องการ
ความเรียบง่ายในการใช้งาน 
ต้องการล�าโพงที่ช่วยให้การ
ดูทีวีประจ�าวัน มีคุณภาพเสียงที่
ดีขึ้นโดยไม่จ�าเป็นต้องลงระบบ
ใหญ่โตโอฬารอะไร ขอล�าโพงสัก
ตัวบางๆ สวยๆ เสียงดีๆ มา

ประสบการณ์ในการดูหนัง ฟัง
เพลงเต็มไปด้วยความสมจริง 
โดยมีขนาดที่เหมาะสม จะวางใต้
ทีวีหรือจะแขวนผนังก็ท�าได้ และ
ถือเป็นระบบซาวน์ดบาร์แรก
ของโลกที่ผนวกเอาระบบเสียง 
Hi-res/Multi-room/24/192 เข้า
ไว้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมๆกับการ
ออกแบบตัวล�าโพงให้ตอบสนอง
ต่อเสียงทุ้มในระดับ Audiophile 
Grade ที่คุณไม่มีวันได้ยินจาก
ซาวน์ดบาร์ทั่วๆไปตามท้อง
ตลาด ซึ่งรับรองว่า ประสบการณ์

ทางเสียงที่คุณจะได้ยินผ่าน 
Bluesound นี้จะท�าให้คุณทึ่งเลย
ทีเดียว

จุดเด่น

- เชื่อมต่อระบบ BluOS กับ
เครื่อง Blusound อื่นได้

- ระบบเสียง DOLBY® 
Mixdown

- มช่ีอง Inputs และ Outputs 
ครบครัน 

- ต่อสับแบบไร้สาย Wireless 
Sub-Woofer 
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- เชื่อมต่อ internet radio 
stations, ระบบ cloud music 
services (Tidal/Spotify) และ
เพลงที่คุณเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

- ควบคุมผ่านมือถือด้วย 
App BluOS

- ใช้ล�าโพงไดรเวอร์หกตัว 
- ภาคขยาย 120 วัตต์    

Direct Digital™ Amplifier 
DAC

- รับ Bluetooth (AptX®)
- แขวนผนังได้ 

Bluesound PULSE 
SOUNDBAR พร้อมให้คุณพิสูจน์
แล้ววันนี้ 

■
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NAD Classic Series นั้น 
ถือเป็นกลุ่มแอมป์ที่ได้รับ                        

ความนิยมสูงสุดของ NAD มา
โดยตลอด ด้วยการถ่ายทอด 
เรื่องราวจากแอมป์ที่ดังที่สุดใน
โลกอย่าง NAD 3020 เมื่อ 40 ป                                
ก่อน พัฒนาต่อยอดขยายความ
ยอดเยี่ยมต่อเนื่องมาเรื่องจนถึง
ในปัจจุบันนี้ ป 2017 ที่ทุก
อย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทาง       
ที่ยอดเยี่ยมอย่างที่ไม่เคยมีใน 
NAD Classic Series มาก่อน
กับอนุกรม Classic Series ใหม่
ล่าสุดสามรุ่น ที่พร้อมตอบสนอง
ต่อทุกความต้องการของนักเล่น 

ที่ต้องการเสียงที่ดีที่สุดในทุก
ระดับราคา

Introducing        
the New NAD 
Classic Series

เริ่มต้นที่เรือธงตัวท็อปใน   
ซีรีส์นี้กันก่อน NAD C388 เป็น
เครื่องที่ออกแบบมาเพื่อเป็นตัว
ท็อปของซีรีส์ ออกแบบมาเพื่อ
ให้มีก�าลังขับที่สูง ก�าลังส�ารองที่
ยอดเยี่ยม พร้อมผลักดันล�าโพง
ของทุกให้ออกมาอย่างเต็มที่
ที่สุด เป็นแอมป์ที่มีความล�้าเลิศ
ทางการออกแบบด้วยเทคโนโลยี

ระดับแนวหน้า พัฒนาโดย 
NAD มานานแสนนาน เพื่อให้
ได้ เครื่องเสียงระดับสุดยอดใน
ราคาสุดคุ้ม

ทำาพื้นฐาน
ให้เข้มแข็งก่อน

เป็นเรื่องแปลกที่เครื่องเสียง
ทันสมัยมากมายในสมัยนี้ ไม่ได้
ให้ความสนใจต่อสิ่งที่เป็นพื้นฐาน               
ในการออกแบบที่สุดอย่างวงจร
ที่ให้เสียงรบกวนต�่า โวลูมที่
แม่นย�า การแยกแยกแชนเนล
ที่เที่ยงตรง ค่าความต้านทาน                 
ขาเข้าและออกที่เหมาะสม 

ขอบเขตการรับสัญญาณเกินที่
ดีและเที่ยงตรงในการขับล�าโพง
ต่างๆได้อย่างหลากหลาย 

NAD เริ่มตั้งแต่ท�าให้สิ่ง
เหล่านี้ดี และเที่ยงตรงที่สุด 
เรายังอุตส่าห์เพิ่มภาค Phono 
MM ที่ให้ความเที่ยงตรงสูง มี
ค่า Oveload ที่สูง เสียงรบกวน
ต�่า มีวงจรตัดเสียงต�่าเกินหูได้ยิน   
หรอื Infrasonic Filter ทีเ่หนอืชัน้           
ท�าให้แอมป์ท�างานสบายโดย
ไม่ไปรบกวนเสียงทุ้มใดๆ ภาค
ไลน์-อินอื่นๆเราก็ท�าเป็นอย่าง
ดี สามารถใช้งานกับอุปกรณ์                           
อะนาล็อกได้หลากหลาย ด้วยการ

N A D  C l a s s i c  S e r i e s  ใ ห ม
N A D  C 3 3 8 / 3 6 8 / 3 8 8
ฉ ล า ด  ท ร ง พ ลั ง  แ ล ะ เ ป ย ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
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ออกแบบค่าความต้านทานขาเข้า
ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาก มีภาค 
Buffer ขาเข้าที่มีเสียงรบกวนต�่า
สุดๆ เพื่อลดการรบกวนคุณภาพ
ของเสียงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้ นอกจากนั้นเรายังมีรูเสียบ
หูฟัง ที่มีภาคขยายหูฟังแยก
ต่างหาก เพื่อให้นักนิยมหูฟังได้
คุณภาพเสียงจากการฟังหูฟังได้
ดีที่สุด ทั้งไม่รบกวนคุณภาพ
เสียงของระบบโดยรวมด้วย ค่า                              
เอาท์พุทขาออกแบบความ
ต้านทานต�่า พร้อมต่อการใช้งาน                              
เป็นปรแีอมป์ กบัเพาเวอร์-แอมป์                               
ที่หลากหลาย เหล่านี้ล้วนเป็น
รายละเอียดเล็กน้อยที่เราใส่ใจ
และคุณสามารถฟังออก

MDC เผื่ออนาคต

MDC นั้นเราท�าออกมาได้
นานแล้ว และใช้กับเครื่องหลาย
รุ่น เพื่อให้สามารถอัพเกรดได้ใน
อนาคต NAD Classics Series 
ใหม่ก็เช่นกัน มี MDC Slot 
เตรียมไว้ให้สองชุด ให้เลือกเติม
ลูกเล่นตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น 

Digital Inputs หรือทางภาพเช่น 
HDMI หรือ BluOS เพื่อการเล่น
เน็ทเวิร์ค ออดิโอ ก็สามารถซื้อ
หาเพิ่มเติมได้ในภายหลังอย่าง
ง่ายดาย

เชื่อมต่อแบบฉลาด

New Classic Series 
สามารถต่อฟังเสียงจากบลูทูธ                        
ได้โดยตรง คุณสามารถส่ง
เสียงจากมือถือมาเข้าได้โดย
ไม่จ�าเป็นต้องหาอุปกรณ์ตัวรับ
บลูทูธมาเพิ่ม แถมบลูทูธที่มา
นั้นเป็น AptX ที่ให้คุณภาพ
เสียงเทียบเท่ากับซีดีเลยทีเดียว 
หรือใครจะเล่นกับหูฟังไร้สาย
บลูทูธ ก็สามารถต่อเชื่อมฟัง
กันได้ นอกจากนั้นแล้ว เรา
จะยังมีแอพมือถือที่สามารถใช้
ควบคุม NAD Classic Series 
ใหม่นี้ได้ด้วย (แต่ลูกค้าต้อง
อัพเกรด BluOS MDC ก่อน) 
ซึ่ง BluOS Module นี้จะ
ท�าให้ NAD Classic Series 
ใหม่สามารถท�างานเป็นระบบ 
Multi-room ได้อีกด้วย

พลกำาลัง

NAD ได้ย้ายจากภาคขยาย 
Linear Power Class-AB แบบ
โบราณดั้งเดิมที่กินไฟ และ
ต้องสิ้นเปลืองพลังงานไป ครึ่ง
หนึ่งกับความร้อนแทนที่จะเป็น
คุณภาพเสียง แล้วเราก็เปลี่ยน
การออกแบบพัฒนามาเป็นการ
ใช่ภาคจ่ายไฟแบบสวิทชิง โหมด 
และภาคขยายแบบ Class-D 
แทน แน่นอนว่า ระบบนี้นั้น 
ครั้งหนึ่งก็คิดกันไปว่ามันไม่
สามารถที่จะให้เสียงที่ดีกว่าระบบ
ดั้งเดิมได้ แต่จากการค้นคว้า
ทดลองและวิจัยอย่างหนักหน่วง 
ทีมงานของ NAD สามารถสร้าง
แอมป์ที่ให้เสียงที่ดีที่สุดได้โดย
ไม่ต้องค�านึงถึงแนวทางพื้นฐาน
การท�างานของภาคจ่ายไฟหรือ
ภาคขยายอีกต่อไป เพราะการ              
ออกแบบใหม่นี ้ให้ความราบเรยีบ                        
ครอบคลุมการตอบสนอง
ความถี่ที่กว้างมากๆ และให้
ประสิทธิภาพที่คงที่ตลอดการ
ท�างานกับทุกค่าความต้านทาน

ของล�าโพง ท�าให้ผลออกมาเหนือ
ชั้นกว่ารุ่นก่อนมากมาย

โดยภาคขยายขาออกนั้น 
เป็นระบบที่เรียกว่า Hypex 
UcD ที่ออกแบบเป็นวงจร Fully 
Balanced Bridge Configura-
tion ที่ให้ก�าลังมหาศาล โดยมี
ความเพี้ยนออกมาต�่าเกินกว่า
จะวัดได้ โดยมีค่า Noise ต�่าใน
ระดับที่เกินหูมนุษย์จะได้ยินนั้น 
ท�าให้ทุกรายละเอียดของเสียงถูก
ถ่ายทอดขอดเกล็ดออกมาทุกเม็ด 
อย่างสมความตั้งใจของเรา

NAD New Classics Series 
มีออกมาด้วยกันสามรุ่น คือ

NAD C 388 

รุ่นใหญ่สุดที่ให้ก�าลังขับ 
150 วัตต์ต่อข้าง ขั้นต�่าแบบ
ต่อเนื่อง และให้ก�าลังขับสูงสุด
ที่ 250 วัตต์ ทรานเชียนส์ 
หรือฉับพลัน สามารถท�างาน
กับไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 100-210 
โวลท์ และจ่ายไฟในเครื่อง
แบบ DC 100% Pure Power 
ด้วยการออกแบบภาคจ่ายไฟ
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ที่ทรงประสิทธิภาพ โวลเทจ                                    
เที่ยงตรงสมานเสมอทั้งย่าน
ความถี่ ท�าให้ไร้ซึ่งเสียงรบกวน
ตลอดย่านการท�างาน 

ภาคขาเข้าสามารถต่อสญัญาณ                          
ได้ทั้งดิจิทัลและอะนาล็อก โดย
ดิจิทัลนั้นสามารถต่อได้คือ   
ออพติคัลสองชุด, โคแอกเชียล
สองชุด (USB ต้องเพิ่ม MDC 
Module ภายหลัง) ทางด้าน   
อะนาล็อกนั้นต่อไลน์ อินพุทได้
สองชุด Phono MM ส�าหรับ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงอีกหนึ่งชุด 
พร้อมรบัสญัญาณบลทูธู AptX ได้
โดยมเีสาอากาศในตวัแบบถอดได้ 

ต่อสัญญาณขาออกปรีเอาท์                             
หนึ่งชุด ใช้เป็นปรีแอมป์ได้ 
(เลือกเป็นปรีเอาท์ธรรมดาหรือ 
Sub-Woofer Out ได้) ขั้วล�าโพง
แบบไบน์ดิง โพสท์ สองชุด เล่น 
Speaker A/B ได้

แผงเรยีบง่าย พร้อมจอแสดง
ผลแบบ Touch Screen ปรบัแต่ง

จากทางด้านหน้าได้พร้อมๆกับ
รโีมท คอนโทรล ครบทุกฟังค์ชัน

NAD C368

รุ่นกลางลงมา พร้อมก�าลัง
ขับที่ย่อมลงมาที่ 80 วัตต์ต่อ
ข้าง และให้ก�าลังขับสูงสุด
ที่ 120 วัตต์ ทรานเชียนส์ 
หรือฉับพลัน สามารถท�างาน
กับไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 100-210 
โวลท์ และจ่ายไฟในเครื่อง
แบบ DC 100% Pure Power 
ด้วยการออกแบบภาคจ่ายไฟ                              
ที่ทรงประสิทธิภาพ โวลเทจ 
เที่ยงตรงสมานเสมอทั้งย่าน
ความถี่ ท�าให้ไร้ซึ่งเสียงรบกวน
ตลอดย่านการท�างาน 

ภาคขาเข้าสามารถต่อสญัญาณ                          
ได้ทั้งดิจิทัลและอะนาล็อก โดย
ดิจิทัลนั้นสามารถต่อได้คือ   
ออพติคัลสองชุด, โคแอกเชียล
สองชุด (USB ต้องเพิ่ม MDC 
Module ภายหลัง) ทางด้าน   

อะนาล็อกนั้นต่อไลน์ อินพุทได้
สองชุด Phono MM ส�าหรับ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงอีกหนึ่งชุด 
พร้อมรบัสญัญาณบลทูธู AptX ได้
โดยมเีสาอากาศในตวัแบบถอดได้ 

ต่อสัญญาณขาออกปรีเอาท์                             
หนึ่งชุด ใช้เป็นปรีแอมป์ได้ 
(เลือกเป็นปรีเอาท์ธรรมดาหรือ 
Sub-Woofer Out ได้) ขั้วล�าโพง
แบบไบน์ดิง โพสท์ สองชุด เล่น 
Speaker A/B ได้

แผงเรยีบง่าย พร้อมจอแสดง
ผลแบบ Touch Screen ปรบัแต่ง
จากทางด้านหน้าได้พร้อมๆกับ
รโีมท คอนโทรล ครบทุกฟังค์ชัน

NAD C338

รุ่นน้องเล็กในซีรีส์ พร้อม
ก�าลังขับที่ย่อมลงมาที่ 50 วัตต์
ต่อข้าง และให้ก�าลังขับสูงสุด
ที่ 80 วัตต์ ทรานเชียนส์ หรือ   
ฉับพลัน สามารถท�างานกับไฟฟ้า
ได้ตั้งแต่ 100-210 โวลท์ และ

จ่ายไฟในเครื่องแบบ DC 100% 
Pure Power ด้วยการออกแบบ
ภาคจ่ายไฟที่ทรงประสิทธิภาพ 
โวลเทจเที่ยงตรงสมานเสมอ
ทั้งย่านความถี่ ท�าให้ไร้ซึ่งเสียง
รบกวนตลอดย่างการท�างาน 

ภาคขาเข้าสามารถต่อสญัญาณ                         
ได้ทั้งดิจิทัลและอะนาล็อก โดย
ดิจิทัลนั้นสามารถต่อได้คือ 
ออพติคัลสองชุด, โคแอกเชยีล                     
สองทาง ด้านอะนาลอ็กนั้น ต่อ
ไลน์ อินพุท ได้สองชุด Phono 
MM ส�าหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียง
อีกสองชุด พร้อมรับสัญญาณ
บลูทูธ Aptx ได้โดยมีเสาอากาศ 
ในตัวแบบถอดได้ โดยรุ่นนี้จะ
สามารถต่อสัญญาณขาออก ได้
เฉพาะ Sub-Woofer Output เท่านัน้

แผงด้านหน้าเรียบง่าย 
พร้อมจอแสดงผลแบบ Touch 
Screen (รุ่นนี้จะไม่สามารถ 
Uprade MDC ได้)

■
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ภาคปรีแอมป์ที่ความความไว
ต่อการรบกวนสูงอยู่แล้ว ท�าให้
คุณภาพเสียงนั้นลดลง ซึ่งในยุค
ใหม่นี้ข้อจ�ากัดที่ว่านี้ได้หายไป
หมดสิ้น เพราะเดี๋ยวนี้เราท�าให้
สัญญาณที่วิ่งกันอยู่ภายในเครื่อง
กลายเป็นดิจิทัลทั้งหมด ตั้งแต่
เข้ายันออกไปที่ล�าโพง ท�าให้ภาค
ปรีแอมป์ที่ใช้ใน M32 นี้ ไม่เกรง
กลัวต่อการรบกวนใดๆจากภาค
ขยาย แถมยังเพิ่มเติมความ
ยืดหยุ่นในการใช้งาน ด้วยการ
ที่สามารถอัพเกรดภายหลังด้วย
ระบบ MDC ได้ ก็ยิ่งท�าให้คุณค่า
ในการใช้งานอินติเกรตเตด 
แอมป์ นั้น ยิ่งดีขึ้นไปอีกมาก

Modular Design 
Offers Maximum 
Flexibility

ด้วยการออกแบบให้อินพุท         
ต่างในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกัน 
ท�างานอยู่ในโมดูลที่ถอดเปลี่ยน                            
ได้ตัวเดียวกัน M32 จึงสามารถ
ที่จะปรับการใช้งานให้ได้ตรงกับ
ความต้องการของคุณมากที่สุด
โดยไม่จ�าเป็นต้องไปสิ้นเปลือง                            

เสยีเงนิกบัอนิพทุทีค่ณุไม่ต้องการ
ใช้ โดยมีมาให้ทั้งหมดถึงสี่ช่อง 
เป็นช่องว่างรอการเพิม่สามช่อง 
และอกีช่องตดิมาจากโรงงานเป็น
โมดลู อนิพทุ แบบดจิทิลั ทีม่ทีัง้ 
AES/EBU, โคแอกเชยีลสองชดุ, 
ออพทคิลัสองชดุ และช่อง USB 
B จากคอมพวิเตอร์ ซึง่ทัง้หมด
รองรบัไฟล์ดจิทิลัระดบั 24/192  
ได้เลยทเีดยีว

ภาคปรีแอมป์           
ท่ีกลายเป็น Software

อย่างที่ได้เกริ่นไว้ก่อน M32 
นัน้เปรยีบเหมอืนการเอาปรแีอมป์                             
และเพาเวอร์-แอมป์ มารวม
เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยได้รับการ
คอนโทรลทุกอย่างผ่านทางระบบ
ซอฟท์แวร์ ขบวนการออกแบบ
และท�างานทางคณิตศาสตร์
ระดับก้าวหน้า ที่ควบคุมทุกการ
ท�างานรวมถึงโวลูมและภาค
กรองสัญญาณ ด้วยการท�างาน
เช่นนี้ จะช่วยลดเสียงรบกวน
และความเพี้ยนลงอย่างมหาศาล 
ท�าให้คุณสามารถใกล้ชิดกับเสียง
เพลงได้มากขึ้นอย่างไม่เคย

เป็นมาก่อน ซึ่งเหนือกว่าโวลูม
แบบดั้งเดิมที่เปลี่ยนเกนขยาย
เสียงด้วยวงจรอะนาล็อก อย่าง
เทียบกันไม่ได้ในเรื่องของความ
โปร่งใสเที่ยงตรง นอกจากนั้น
ยังช่วยในการปรับโทนเสียง
ทุ้มแหลม อย่างแม่นย�าสุดขีด 
ด้วยการเปลี่ยนโทนเสียงที่ย่าน
ความถี่นั้นๆอย่างแท้จริงโดย
ไม่มีการเพิ่มความเพี้ยนหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเฟสเหมือน
ระบบเก่าๆ ทั้งยังไม่จ�าเป็นต้อง
มีวงจร “ปรีโทน”มาขั้นเพิ่มความ
ซับซ้อนและการรบกวนให้เสีย
เวลา แถมคุณยังสามารถต่อเพิ่ม
สับเล่นไบ-แอมป์ ได้โดยง่ายด้วย 
เพราะมีวงจรครอสส์โอเวอร์มาให้
ในตัวแล้ว

พร้อมต่อ            
Hi-res Audio

แค่เพยีงคณุเพิม่ MDC 
BluOS ลงไป M32 กจ็ะกลาย
มาเป็นส่วนหนึง่ของระบบเสยีง 
BluOS Multi-room ได้ในทนัที 
ไม่เหมอืนระบบ UPNP หรอื 
Airplay เพราะระบบเหล่านัน้
ต้องอาศยัตวักลางในการเชือ่มต่อ  
ระบบเสยีงให้เข้ากบัซอฟท์แวร์
ต่างๆ ท�าให้การท�างานอาจจะไม่
เสถยีร แต่กบั BluOS นัน้เป็น
ระบบทีอ่อกแบบมาเพือ่การนีโ้ดย
เฉพาะ ลดคนกลาง และท�างาน 
ได้อย่างราบรืน่ เพราะออกแบบ
มาโดยเฉพาะ 

โดยเมื่อเพิ่มการท�างานแบบ 
BluOS แล้ว ระบบนี้จะท�าให้คุณ
สามารถเข้าถึง Hi-res Audio 
ทางระบบเน็ทเวิร์ค พร้อมการ
ควบคุมท�างานผ่านทางมือถือ ที่
สะดวก รวดเร็ว ยอดเยี่ยม รวม
ถึงสามารถท�าให้ท�างานเข้ากับ
ระบบเสียงเน็ทเวิร์คยอดนิยม
อย่าง Bluesound ได้ในทันที 

แผ่นเสียงและหูฟัง จะไม่ถูก
มองข้าม

อินติเกรตเตด แอมป์ จาก Masters Series นัน้ ถอืได้
ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของความ
คุ้มค่าแห่งอินติเกรตเตด แอมป์ 
ไฮ-เอน็ด์ โดยเฉพาะรุน่ M3 ทีไ่ด้
รบัความนยิมเป็นอย่างมาก (และ
ยังเป็นที่ตามหากันในปัจจุบัน) 

ตลอดระยะเวลาที่ M3 หยุด
ผลิตไป ก็มีแต่นักเล่นที่ต้องการ
ที่สุดแห่งอินติเกรตเตด แอมป์ 
ถามไถ่กนัอยูเ่สมอว่า เมือ่ไหร่จะมี
ตัวแทน M3 มาสักที 

เวลานั้น ตอนนี้ก็มาถึงแล้ว
นะครับ

Redefining        
the Integrated Amp

อินติเกรตเตด แอมป์ แบบ
ดั้งเดิมนั้นจะถูกออกแบบมาให้
มีการท�างานสองส่วนคือ ภาค
คอนโทรลเสียงที่เรียกว่าปรีแอมป์ 
กับภาคขยายเสียงหรือเพาเวอร์-
แอมป์ ในเครื่องเดียวกัน ซึ่ง                              
จุดอ่อนของการออกแบบเช่นนี้
นั้น คือการที่อาจจะมีการรบกวน
กันภายในตัวเองระหว่างภาค
ขยายที่ใช้กระแสไฟสูง ไปรบกวน

N A D  M a s t e r s  S e r i e s  M 3 2
ส ุด ย อ ด อ ิน ต ิเ ก ร ต เ ต ด  แ อ ม ป์  จ า ก  N A D
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แม้จะทันสมัยด้วยความเป็น  
ดิจิทัลเต็มพิกัด แต่กับอะนาล็อก  
ก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง M32 นั้นมี 
Line Input มาให้สองชุด และมี
ภาค Phono MM มาให้อีกหนึ่ง
ชุด ส�าหรับผู้ที่ชอบอะนาล็อก จะ
ปลื้มกับวงจร Phono ของ M32 
ที่ออกแบบวงจร RIAA EQ มา
อย่างเที่ยงตรง, ภาค Infrasonic 
ที่ยอดเยี่ยม และให้ขอบเขตการ
ท�างานกับหัวเข็มที่หลากหลาย
ด้วย Overload Margin ที่กว้าง
มากเป็นพิเศษ 

ส่วนใครเป็นนักหูฟัง M32 
นั้นมีภาคหูฟังแยกอิสระในตัว 
ระดับไฮ-เอ็นด์ พร้อมขีดความ
สามารถในการขับขานหูฟังได้ทุก
ระดับ ด้วยการออกแบบ High 

Voltage/Low Output Imped-
ance เรารับรองว่าคุณจะรัก
เสียงหูฟังจาก M32 แน่นอน

ภาคขยาย             
Direct Digital

ก�าลงัขบัมาตรฐานของ M32 
อยูท่ี ่150 วตัต์ต่อข้าง ทีเ่รา
ขอยนืยนัว่ามนัจะท�าให้ล�าโพง
ทกุคูข่บัขานเสยีงเพลงออกมา
ได้สบายๆ และทีส่�าคญักว่านัน้
คอื ทีค่่าก�าลงัขบันี ้M32 “ไม่ม”ี 
ความเพีย้น ออกมาให้วดัได้เลย
แม้แต่น้อย ค่าหยดุยัง้การสัน่
ล�าโพงหรอื Damping Factor ก็
สงูทะลชุาร์จไปเลยทเีดยีว นีม่า
จากการใช้การออกแบบภาคขยาย 
Direct Digital ทีย่อดเยีย่มของ                                           

NAD ที่ท�าร่วมกับ Cambridge 
Silicon Radio หรือ CSR ที่
ออกแบบให้ M32 เป็นแอมป์
ดิจิทัลแท้ๆ (ไม่ใช่แค่ Class-D)               
เป็นแอมป์คอมพิวเตอร์ 
คอนโทรล ที่ท�างานดิจิทัล 100 
เปอร์เซน็ต์ ทีย่อดเยีย่มทีส่ดุเท่าที่ 
NAD เคยท�ามา

สวยและสด

งานสร้างภายนอกนั้นท�า
ออกมาเพื่อความหรูหราสง่า
งามและใช้งานได้จริง แผงหน้า                            
อะลููมิเนียม อัลลอย มีลูกบิด
คอนโทรลด้านหน้าเพียงปุ่ม
เดียว ท�างานคู่กับจอ TFT 
Touch Screen ซึ่งลดการที่ต้อง
มีสารพัดปุ่มและลูกบิดมากมาย

ทางด้านหน้าลงอย่างมากมาย 
นอกนั้นก็ท�าให้มีความเรียบ สวย 
สง่า และอย่าลืมว่าภาคคอนโทล
ของ M32 นั้น ท�างานด้วยระบบ
ซอฟท์แวร์ ซึ่งก็หมายความว่า
ในวันหลัง การคอนโทรลแบบ
ใหม่ๆก็สามารถเพิ่มเติมขึ้นมาได้
เรื่อยๆนั่นเอง 

เรียกได้ว่า ทั้งหมดทั้งสิ้น
จากการออกแบบของ NAD                            
Masters Series M32 นี ้ถอืเป็น
การปฎิวัติวงการอินติเกรตเตด                             
แอมป์ ระดับไฮ-เอ็นด์ โดย
แท้จริงก็ว่าได้ 

ที่เหลือคือ คุณๆต้องมาลอง
พิสูจน์ ทดลองฟังกันด้วยหูตัว
เองกันแล้วล่ะ
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นี่คือสิ่งที่ออดิโอไฟล์ วิดีโอไฟล์ รอคอยมานานนับสิบปีแล้ว 
ผมอยากจะกล่าวเช่นนั้น

เมื่อผมได้มีโอกาสทดสอบใช้งานระบบซาวน์ดบาร์
ใหม่ล่าสุดจาก Bluesound ที่ถือว่าเป็นซาวน์ดบาร์ชุดแรกในโลกที่ผสม
ผสานระบบสตรีมมิง ออดิโอ ระดับไฮ-เรสเข้าไปรวมไว้ในระบบอย่าง
ครบถ้วนทุกประการ ยังไม่มีใครก้าวมาถึงจุดนี้ เป็นการดีไซน์โดย
กลุ่มนักเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านออดิโอไฟล์ ออกแบบก็เพื่อคนฟังระดับ
ออดิโอไฟล์เช่นกัน นั่นคือ PULSE SOUNDBAR

ระบบซาวน์ดบาร์ชุดแรกที่เน้นคุณภาพเสียงมากกว่าที่เคยเป็นมา 
เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบซาวน์ดบาร์ล�าโพงที่ยิงเสียงมาจาก
ด้านหน้าจุดเดียวนั้น มักจะมีจุดอ่อนสองเรื่องหลักคือ หนึ่งก�าลังขับ
เสียง และสอง ความสามารถของล�าโพงที่ยังไม่มีชุดใดแสดงผลความถี่
จากแหลมสุดสู่ต�่าลึกสุดได้

ซึ่งครั้งนี้ Bluesound สามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักวิศวกรรมชั้นสูง                                                                      
ได้อย่างลงตัว

โดยภาคขยายด้านแอมปลิไฟเออร์เลือกใช้ระบบ Direct Digital ที่
สามารถให้พลังสูงสุดถึงแชนเนลละ 120 วัตต์ หมายถึงพลังที่แรงและ
สามารถบรรจุวงจรขยายขนาดจิ๋ว แต่ทรงอานุภาพลงไปในโครงสร้าง
ของ PULSE SOUNDBAR รุ่นนี้ได้อย่างแนบเนียน อีกทั้งโครงสร้าง
แบบโลหะที่แยกแชนเนลซ้ายขวาเป็นเงาซึ่งกันและกันจากภายใน 
ท�าการบรรจุตัวขับเสียงที่ดีที่สุด ในขนาดย่อมและสามารถผลักอากาศ

เสมือนลูกสูบ
นีค่อืตวัขบัเสยีงทีด่ไีซน์เฉพาะเพือ่ใช้งานในรุน่ PULSE SOUNDBAR 

เท่านั้น
ทวีทเตอร์แบบโดมอ่อน 19 มิลลิเมตร Soft Dome สองตัว 

(แชนเนลละตัว)  มิดเรนจ์ขนาด 50 มิลลิเมตร สองตัวเช่นกัน พร้อม
วูฟเฟอร์ขนาด 102 มิลลิเมตร ที่ท�างานเป็นพาสสีฟว์ร่วมกัน รวมเป็น
สี่ตัว (ข้างละสองตัว) สังเกตว่าตัวขับเสียงจะไม่ใช่ทรงกรวยลึก เป็น
แบบแบนราบแบบโครงรอบวงขอบยางจะท�าหน้าที่เสมือนลูกสูบ ที่
ผลักอากาศ ไปทิศทางด้านหน้าแบบช่วงชักยาว จึงท�าให้ได้ปริมาณอัด
อากาศอีกเป็นเท่าตัว

นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เสียงต�่าลึกเด่นมาก อย่างเหลือเชื่อ เสียง
แหลมกว้างเปิดลอยโดดเด่น

โครงโลหะหล่อเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ท�าให้ซาวน์ดบาร์ร่างบาง
สวยงามนี้ ให้เสียงได้เต็มประสิทธิภาพมากๆ การจัดครอสส์โอเวอร์
และระบบวงจร ผมเชื่อว่าเขาออกแบบได้สลับซับซ้อน ส่งผ่านการ
ท�างานให้ตัวขับเสียงอย่างเป็นระบบ และมีชั้นเชิงด้านวิศวกรรมเสียง
อย่างดี อีกทั้งสามารถบรรจุวงจร Dolby MIX ลงไปเพื่อแยกเสียง 
หรือถอดรหัสเสียงรอบทิศได้แม่นย�า เหมือนการชมและฟังเสียงจาก
ต้นฉบับเฉกเช่นโรงภาพยนตร์

โดยใช้หลักการผสมผสานระบบ DSP ภายในของดอลบี ยิงเสียง
จากด้านหน้ามาโอบล้อมเราถึงด้านหลังได้

B l u e s o u n d  P U L S E  S O U N D B A R
 
ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ พ ร้ อ ม ใ น ร อ บ ท ศ ว ร ร ษ
■ ‘ภูธร’
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ที่ส�าคัญก็คือนอกจากระบบการฟังเพลงที่มีอินพุททั้งอะนาล็อก   
สเตรีโอ มีภาครับสัญญาณจากเครื่องเล่นบลู-เรย์ ดิสค์ ทางออพทิคัล
แล้ว ก็ยังมีอินพุทส�าหรับการป้อนข้อมูลไฟล์ไฮ-เรสทาง USB Mini 
และ USB มาตรฐานด้วย ที่มาพร้อมกันทั้งระบบนั้นหายห่วง เพราะ
ว่ามีระบบเชื่อมสัญญาญทาง Wi-Fi และบลูทูธครบเครื่องเลยทีเดียว

ที่ถือว่าน่าทึ่งคือ PULSE SOUNDBAR เป็นซาวน์ดบาร์ของโลก
ตัวแรก ที่รองรับระบบเสียงไฮ-เรสแบบมัลติ-รูม (multi-room) ที่ให้
คุณภาพเสียงที่ชัดใสดุจคริสทัล รองรับความละเอียดที่แซมพลิงสูง
ถึง 192 เฮิทซ์/24บิท และตอบสนองเสียงเบสส์ระดับออดิโอไฟล์โดยไม่
ต้องใช้สับ-วูฟเฟอร์ภายนอกก็ยังได้ เพราะเสียงต�่าของตู้เดียวนี้ก็มหึมา
เหมือนซิสเต็มชุดใหญ่

จึงเป็นซาวน์ดบาร์ที่คู่ควรกับทีวี LED ยุคนี้แทบทุกขนาด ตั้งแต่ 
42 นิ้วถึง 65 นิ้วได้อย่างลงตัว โดยให้มีขนาดที่สมดุลทั้งเสียงและ
ดีไซน์คือ 1073 x 141 x 70 มิลลิเมตรเท่านั้น จะแขวนผนังหรือ   
จัดวางด้านใต้ทีวีก็ย่อมได้

สิ่งที่เราประทับใจคือ PULSE SOUNDBAR เหมือนเอาเครื่อง 
Bluesound ทุกระบบมารวมไว้ในซาวน์ดบาร์ชุดนี้ด้วย มันท�าให้กลาย
เป็นระบบซาวน์ดบาร์ตวัแรกในโลก ท่ีมรีะบบการเล่นเพลงและสตรมีมงิ     
ไฮ-เรสได้อย่างครบถ้วน ในราคาไม่ถึงสี่หมื่นบาท เหลือเชื่อจริงๆ 
หากคุณได้ยินเสียงที่มีคุณภาพของ PULSE SOUNDBAR จะพบว่าไฟล์
ทุกรูปแบบเล่นผ่านได้ครบถ้วนคือ

ตั้งแต่ระบบเสียงพื้นฐาน MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, 
ALAC, OPUS ระบบเสียง Hi-res Format ทั้ง FLAC, MQA, WAV, 
AIFF จนถึงการถอดรหัส Dolby Digital ส�าหรับการชมภาพยนตร์ที่
สมบูรณ์แบบ และยังสามารถดึงเพลงจากแหล่งฮาร์ดดิสค์ หรือ NAS 
ที่ผมเก็บเอาไว้ในคอมพ์มาฟังได้อย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

จากการน�ามาทดลองใช้งานผมวางตัว PULSE SOUNDBAR ลง
บนฐานที่วางทีวีด้านหน้าและใส่ขาเล็กๆสองขาของมันเข้าไปในรูที่
ก�าหนดจุดเอาไว้ด้านหลัง ก็วางได้องศาพอดี ง่ายมากๆ เป็นการ
ออกแบบที่ฉลาดมาก ซ่อนรูปได้ดี ต่อช่องอินพุทได้ครบเท่าที่ต้องการ
แล้ว โดยเฉพาะการเซ็ทให้วง LAN ให้เป็นระบบไว-ไฟ ทุกอย่างสั่งการ
และมองเห็นได้ทางหน้าจอของสมาร์ทโฟน

จากการทดสอบหลงัจากผมโหลดแอพพลเิคชนัของทาง Bluesound 
มาใช้งานแล้ว สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงวิทยุอินเตอร์เน็ท บริการ
เพลงระบบคลาวด์และห้องสมุดเพลงในเครื่องของตัวเอง ควบคุมการ
เล่นเพลงแบบไร้สายด้วย BluOS Multi-room Operating System 
สามารถใช้กับ iOS, Android, Kindle Fire และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows & Mac OS X ครบครัน

แบบว่าไม่เคยเจอในซาวน์ดบาร์รุ่นใดๆท�าได้แบบออลล์-อิน-วัน 
เช่นนี้ เล่นเอาเราเพลิดเพลินกับหนัง และเพลงจนลืมวันเวลาไปเลย

ดังกล่าวมาแล้วว่าผมใช้ PULSE SOUNDBAR วางในต�าแหน่ง
ใต้ทีวี หรือวางบนฐานวางทีวี ที่ให้ขนานไปกับจอ LED TV ที่ผมใช้อยู่
ขนาด 55 นิ้ว ถือว่าเหมาะมากกับระยะการชมที่บ้าน พอจัดวางลง
ไปแล้ว ด้วยสีด�าของซาวน์ดบาร์รุ่นนี้ มีความสง่าเรียบร้อย สามารถ
กลมกลืนกันกับจอได้ดี  สังเกตว่าการวางตรงและขนานนี้ จะเน้นให้
เสียงยิงตรงมายังระดับหูของเราให้ได้ตรงที่สุด เพราะเมื่อเข้าโหมด 
Movie เสียงรอบทิศจะกระจายได้กว้างขวางน่าประทับใจเลยทีเดียว

ดูหนังผ่านจากเครื่องบลู-เรย์ ดิสค์ ฟังเพลงจากสมาร์ทโฟน   
หรือใช้แอพสั่งงานต่างๆ เร่งลดเสียง ปรับค่าดีเลย์ อะไรต่อมิอะไร
สารพัด เลือกเพลง ดึงเพลง ฟังอินเตอร์เน็ท เรดิโอ ดึงเพลงมาจาก
แหล่งเก็บภายวง LAN หรือระบบไว-ไฟ สลับไปมากับการฟังเพลง   
ไฮ-เรสสูงสุดจากยูเอสบี สะดวกกว่าที่คิดไว้ การจับคู่ท�าแค่ครั้งเดียวกับ
มือถือเรา หลังจากนั้นการน�ามาใช้งานอีกจะจับคู่อัตโนมัติ

ผมฟังเสียงจากเพลงที่ผมบันทึกเองลงไปในเครื่องแบบ Apple 
Lossless เป็นช่วงแรกสุดที่ถึงกับตะลึงเลยเหมือนกัน เสียงมันหมึมา
เหมือนฟังล�าโพงวางหิ้งรุ่นใหญ่ๆที่คุณภาพเสียงครบสูตรหนึ่งคู่ใน
การฟังเพลงแบบจริงจังมาก เรียกว่าเนื้อแท้ออดิโอไฟล์เลยละครับ 
พอดูหนังก็เลือกไปโหมดเสียงรอบทิศได้ทันที คือมีโหมดให้เลือก TV,   
Music, Movie เสียงจะกว้างลึกแค่ไหน สั่งได้จากแอพ Bluesound 
บนมือถือเลยครับ ไม่ต้องหมกมุ่นกับรีโมท

ทุกอย่างทุกรูปแบบมองเห็นได้จากบนหน้าจอสมาร์ทโฟนว่า  
Bluesound PULSE SOUNDBAR เล่นง่ายสนกุจรงิ ตลอดการใช้งานเลย

ยามดูหนังช่วงกลางคืนเกรงใจเพื่อบ้านก็เข้าไปเลือกโหมดในแอพ
เป็น Late Night หรือยามกลางวันลง Deep Bass เพื่อจะได้ไม่ต้อง
ไปพึ่งพาสับ-วูฟเฟอร์ภายนอก เป็นเสียงที่มีประสิทธิภาพของจริง ลึก 
นุ่มนวล จริงจังทั้งดูหนังฟังเพลง

บางครั้งการติดตั้งซาวน์ดบาร์มักเจอปัญหาเรื่องเสียงพูดบนจอ
จะดีเลย์ ไม่ตรงกับปาก หรือฟังเสียงจากทีวี คล้ายกับว่ามันหลุดๆไป 
สามารถเลือกปรับในโหมด Lip Sync Delay ได้ด้วย ปรับทุ้มแหลม 
แมนนวลได้เอง นี่คือความละเอียดลออที่เราได้จาการเล่นกับ PULSE 
SOUNDBAR จนผมคิดว่าไม่อยากหันไปหาความยุ่งยากสารพัดกับ
เครื่องโฮม เธียเตอร์ อื่นๆอีกเลย มันพอจนเหลือพอเท่าที่เราอยาก
ได้ ยิ่งเห็นขนาด ยิ่งพิศวง ว่าเทคโนโลยีการออกแบบมาได้ไกลขนาด
นี้แล้วหรือนี่

ที่ถือว่าเป็นการได้รับความเพลิดเพลิน ไม่เสียเงินเลยก็คือวิทยุ
อินเตอร์เน็ท หรือเอาแบบมีคุณภาพหน่อยก็ Deezer ทดลองใช้ฟรี
หนึ่งเดือน ก่อนตัดสินใจเป็นสมาชิก หรือเลือกสตรีมเพลงของระบบ 
TIDAL โอยยยยยยย..... ต้องอุทานยังงี้ ความบันเทิงนับล้านเพลง          
ที่เลือกสรรได้ตลอดเวลาอย่างมีคุณภาพไม่ต่างจาการฟังซีดี ดังนั้นคอ 
ออดิโอไฟล์อย่างผมย่อมปลื้มมากๆกับ PULSE SOUNDBAR ครับ

ทั้งเพลงฟรีและเพลงระบบรับสมาชิก ก็เหมือนมีระบบเพลงติดตัว
ไปได้ตลอด เมื่อกลับมาบ้านฟังให้เพลินกับ PULSE SOUNDBAR ก็
จะรู้ว่า โลกแห่งความบันเทิงรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวจริงๆ อยากจะกล่าว
ให้มากกว่านี้ เพราะนี่แค่เพียงส่วนหนึ่งของ PULSE SOUNDBAR 
เท่านั้น แต่เนื้อที่คงไม่อ�านวย แต่คงขอสรุปไว้สั้นๆ...

นักออกแบบของ Bluesound ได้ท�าให้เรารู้สึกว่า การเล่นไฟล์
เพลง การสนุกกับการชมภาพยนตร์ ย่อโลกความบันเทิงทั้งใบมาอยู่
บนแอพของ Bluesound นั้นสะดวกจริงๆ ยิ่งได้เชื่อมต่อกับ PULSE 
SOUNDBAR ภายในบ้านของเราเอง ด้วยรูปทรงขนาดบางสวย
เฉียบคมนี้เอง ท�าให้ต้องชื่นชมเทคโนโลยียุคใหม่ ที่ส่งต่อดนตรีและ
ภาพยนตร์แบบไร้สาย อีกครั้งที่ท�าให้เรามาจนถึงในระดับการฟัง                                                                 
“มืออาชีพ” อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเก็บแผ่นให้รกบ้านอีกเลย    
ขอบคุณจริงๆ 
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■ ‘Mr. Hires Man’

Custom File

เ ยี่ ย ม ช ม บู ธ  C o n i c e  @ ส ถ า ป นิ ก  6 0

กราบสวัสดีท่านผู้อ่านทุกๆท่านในช่วง
เวลาใกล้เปิดเทอมอกีครัง้ กว่าวารสาร

ฉบับนี้จะถึงมือท่าน ก็คงเปิดเรียนกันไปแล้ว                   
รถราคงกลับมาติดขัดเหมือนเช่นเดิม ใน
กรงุเทพฯปิดหรอืเปิดช่วงเช้ากย็งัตดิเหมอืนเดมิ                                         
เท่าทีผ่มสงัเกตด ูยงัไงกเ็ป็นห่วงท่านผูอ่้านทกุ
ท่าน ดูข่าว อ่านข่าว แต่ละวันอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ไม่น้อยเลย ยิง่ช่วงสงกรานต์ทีผ่่านมาก็
เป็นเหมอืนทกุปี นีข่นาดภาครฐัรณรงค์กนัสดุ
ความสามารถ แต่คนกไ็ม่ใส่ใจ ฉะนัน้วนิยัเริม่
ทีต่วัเราเองกนันะครบั

ฉบับนี้จะพาทุกท่านมาชมงานใหญ่ของเรา
ชาวทมีงาน Custom Installation ท่ีขนเอาสนิค้า
ในกลุ่มไปโชว์งานสถาปนิก 60 ท่ีจัดขึ้นระหว่าง 
2-7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์                                                                       
เมืองทองธานี ทั้งสามฮอลล์ บูธของโคไน้ซ์ฯ
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เราจะอยู่ที่ฮอลล์ 3 ด้านขวามือสุด ซอยแรก
เลย เดินเข้าไปสักสิบเมตรก็เจอ ขวามือเลย 
ต้ังเด่นเป็นสง่า โทนสีขาวสะอาดสบายตา โดย
ไฮไลท์ปีนี้ก็เป็นสินค้าจากทาง Bluesound 
ที่ทางโคไน้ซ์ฯเพิ่งเปิดตัววันที่ 29 เมษายนที่
ผ่านมา ที่สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล เรียกว่าน�ามา
โชว์เป็นงานแรกเลย น่ันคือตัว Bluesound 
PLUSE SOUNDBAR ท่ีเรยีกแขกได้ดเีลยทเีดยีว                                                              
หลายคนตะลงึในพลงัเสยีง และความสะอาดของ
เสยีงกนัเลยทเีดยีว ในงานหลายคนต้องหยดุชม
ทั้งภาพและเสียง

ด้วยสเปคเครือ่งสดุล�า้ทีเ่ป็นซาวน์ดบาร์แบบ 
Direct Digital ที่มีก�าลังขับรวมสูง 120Wrms 
และใช้ภาค DAC คุณภาพสูง 24/192 ผนวก
กับไดรเวอร ์ที่แยกเสียงแหลม เสียงกลาง 
เสียงทุ้ม ถึงข้างละสามตัว และยังเพ่ิมระดับ
เสียงทุ้มด้วย ไดรเวอร์เสียงทุ้มแบบพาสสีฟว์                                                
ที่ท�าหน้าที่เพิ่มความหนักแน่น ย่านความถี่ต�่า
ท่ีสมจริงที่หาไม่ได้จากซาวน์ดบาร์ทั่วไป โดยไม่
ต้องพึ่งสับ-วูฟเฟอร์จากภายนอกเลยครับ ส่วน
ท่านที่อยากฟัง อยากจับจองเป็นเจ้าของ สินค้า
จะเริ่มจ�าหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไปครับ 

สินค้าอื่นๆของ Bluesound ที่น�าไปโชว์ก็
ครบครันท้ัง PULSE 2, NODE 2, POWER-
NODE 2, VAULT 2 ซึ่งตลอดงานที่สนใจกัน
มากเป็นพิเศษของทาง Bluesound ที่ถูกถาม
ซักไซ้มากที่สุด ก็คือตัว VAULT 2 ซึ่งเป็นคลัง
เพลงชั้นดีเลย คือเอาเพลงที่ท่านชอบมาเก็บไว้. 
อยากเล่นเมื่อไรก็หยิบ iPad หรือสมาร์ทโฟน                  
ขึ้นมาเล่นได้เลย ไม่ต้องเดินไปหาแผ่น หยิบหา  
แผ่นซีดีอีกต่อไป ยิ่งใครเป็นสมาชิกห้องสมุด                                   
แผ่นซดีเีรา ทีซ่อยหอการค้า หรอืทีส่าขาเชยีงใหม่ 
ท่านก็มายืมแผ่นไปริปใส่ตัว VAULT 2 ที่บ้านที่                         
ท่านซือ้ไปได้เลย เพลงเก่าๆหายากยงัพอมีให้มา                         
หยิบยืมกันได้ ยิ่งน�ามาใช้ในระบบมัลติ-รูม
ของทาง Bluesound ด้วยแล้วล่ะก็เข้าทาง
เขาเลย บ้านหลังหน่ึง สัก 12 โซน ต่างคน                                               
ต่างเล่นเพลงของใครของมัน จากแค่ตัว VAULT 
2 นี้แค่ตัวเดียวเอง ฟินสุดๆเลยครับ 

ในโซนของล�าโพง In-Wall NHT iW4-ARC 
ที่ส่วนมากผมจะน�าไปใช้ในงานมินิ เธียเตอร์ 
ของงานในบ้านพักอาศัย หรืองานโครงการ แต่
งานน้ีน�ามาต่อกับตัวเคร่ือง Bluesound POW-
ERNODE 2 เพื่อโชว์ประสิทธิภาพการฟังเพลง
ว่าจะเยี่ยมยอดแค่ไหน และก็ไม่ท�าให้ผิดหวัง                                                       

21

Life Entertainment

20 Custom File.indd   21 5/26/2560 BE   11:01 AM



เม่ือเดนิผ่านบธูต่างกส็ะดดุกบัเสยีงเพลงทีไ่ด้ยนิ
ในทันที และเดินเข้ามาถาม น่ีเสียงเพลงจาก
ล�าโพงติดผนังนี้เองเหรอ แต่หลายคนมักจะ
เข้าใจผิดกันว่าเป็นล�าโพงแผ่นบางๆ ซึ่งล�าโพง 
In Wall ของ NHT นี้ต้องการความลึกของผนัง
ประมาณ 12-13 เซนติเมตร ในการติดตั้ง ซึ่ง
มักจะเหมาะห้องที่ท�าการบิวท์ขึ้นมาจากผนัง
จริงอีกครับ นอกจากจะสวยงามแล้วยังเสียงดีไม่      
แพ้ล�าโพงตูต้ัง้พืน้เลย แต่สามารถกลมกลนื ง่าย
ต่อดไีซน์เนอร์ หรอืสถาปนกิทีจ่ะออกแบบให้ห้อง
โฮม เธียเตอร์ ที่บ้านท่านสวยงามเล่นลวดลาย
กับผนังรอบๆได้อย่างเต็มที่ ท�าให้งานออกแบบ
ง่ายเข้าไปอีก

สินค้าในส่วนของแบรนด์ Russound ปีนี้                                                    
กน็�าเอาสนิค้าโมเดลล่าสดุมาโชว์เช่นกนั เริม่ท่ีตวั
ใหญ่สดุ Russound MCA-88 เป็นคอนโทรลเลอร์ 
8 Zone/8 Source ที่มีก�าลังขับ 80 วัตต์ต่อ
โซน เรียกว่าสามารถขับล�าโพงเอาท์ดอร์นี่ดัง                                                          
กระหึ่มได้เลย และในงานน้ีก็ท�าการต่อโชว์
ประสิทธิภาพเสียงกับล�าโพงเอาท์ดอร์ของ NHT 
O2-ARC ไปในโซนแรกสุด โซนที่สองก็ต่อ
กับล�าโพงเอาท์ดอร์เช่นกัน แต่เป็นของทาง          
Russound ตัวนี้จะเป็นล�าโพงเอาท์ดอร์แบบ 

One Point Stereo เหมาะส�าหรับน�าไปใช้กับ
บริเวณภายนอกที่พื้นที่ไม่กว้างมาก ไม่ต้องการ
ตดิล�าโพงหลายตวั แต่ให้เสยีงทีค่รบเตม็พืน้ที ่จะ
เป็นรุ่น Russound 5B65S

ในโซนที่สามก็ยังเป็นล�าโพงเอาท์ดอร์เช่น
เคย แต่เป็นล�าโพงแบบก้อนหิน สามารถประดบั
สวน หรือทางเดินสวนในบ้านเรียกว่าสวยงาม 
ใครไปใครมานี่อดทึ่งไม่ได้ แม้แต่ผู้ที่เข้ามาชม
งาน เมื่อได้ฟังเสียงต่างก็บอกว่าท�าไมเสียงดี
แบบนี้ ตัวนี้ก็เป็นล�าโพงของ Russound Rock 
Speaker 5R82S ตัวนี้ก็เป็นแบบ One Point 
Stereo เช่นกัน เนื่องจากในงานพื้นที่จ�ากัดเลย
เลือกตัวนี้ไปโชว์แทน ซึ่งถ้าใช้งานพื้นที่กว้าง 
แนะน�าเป็นโมเดล 5R82 เป็นแบบตัวเดียวจะ
เหมาะสมกว่าครับ 

โซนที่ส่ีถัดมา เป็นล�าโพงฝังฝ้าของ NHT 
iC3-ARC ชื่อนี้ไม่ต้องบอกอะไรกันมาก ใคร
เดินเข้ามาฟังก็ชมว่าเสียงดีจริงๆ ด้วยข้อดีที่มี
ทวทีเตอร์สาม-ทาง ท�าให้การกระจายเสยีงกว้าง 
มากๆ ไม่จ�ากัดการฟังที่อยากได้เสียงสเตรีโอ                                         
ดีๆต้องนั่งอยู่ระหว่างล�าโพงสองตัวซ้าย/ขวา
อีกต่อไป อยู ่ยงคงกระพันมานานจนพัฒนา
เป็นซีรีย์ ARC หน้ากากล�าโพงจะเป็นขอบบาง                                        

สวยงามมาก และเป็นตะแกรงแม่เหล็กถอด                                                                        
มาท�าความสะอาดง่ายมาก

และในโซนสดุท้ายกเ็ป็นล�าโพงฝังฝ้าเช่นกัน
แต่เป็นของ Russound เป็นแบบ One Point 
Stereo รุ่นใหม่ล่าสุดเช่นกัน โมเดล RSF-610T 
ล�าโพงฝังฝ้าตัวนี้เหมาะส�าหรับห้องพื้นที่ไม่ใหญ่
มาก เช่น ห้องน�้า ห้องแต่งตัว ห้องสมุดเล็กๆ 
ทีต้่องการเสยีงเพลงแบค็กราวน์ดคณุภาพสงู แต่
ไม่ต้องการล�าโพงหลายตัวในโซนนั้นๆ 

และแหล่งโพรแกรมทีน่�ามาต่อกบัระบบเสยีง
มัลติ-รูมของ Russound ก็เป็นระบบสตรีมมิง                                                        
ตามสมัยนิยมเช่นกัน เป็นโมเดลล่าสุดชื่อรุ่นว่า 
Russound Xstream ที่สัญญาณออกสามารถ       
ต่อได้ทั้งแบบอะนาล็อกและดิจิทัล ซึ่งผมก็                
ได้เลือกใช้งานแบบดิจิทัล เพื่อที่จะได้ทดสอบ
ประสิทธิภาพของภาค DAC ตัว Russound                                                         
MCA-88 ทีบ่รรจภุาค DAC แบบ 24 bits/192K มา
ด้วย ซึ่งไม่ว่าท่านจะเล่นเพลง Hi-res ก็สามารถ                                                                            
สตรีมมาได้เลยง่ายๆ และตัว Russound Xstream                                                                        
ยังบรรจุ Airplay มาด้วยท�าให้ใครที่เป็นสาวก                                                                  
Apple ได้ประโยชน์เต็มๆ แต่แฟนสมาร์ทโฟน
แอนดรอยด์ไม่ต้องน้อยใจ เพียงท่านลง App 
ที่ชื่อว่า All Connect ที่อยู่ในดาวน์โหลด Play 
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Store เพียงเท่านี้ท่านก็ใช้ Airplay ได้เหมือน
กันเช่นกัน 

ตัวควบคุมหรือใช้คอนโทรลระบบมัลติ-รูม 
นี้ในงานผมก็ได้เลือกน�าเอาคีย์แพดทัชสกรีน
รุ่นใหม่ล่าสุดไปต่อโชว์ในงานด้วย เป็นรุ่น XTS  
Color Touchscreen การใช้งานหน้าตาจะ
เหมอืนในแอพทกุอย่างเลย ซึง่บ้านสวยๆหรูๆที่
ต้องการเฟอร์นเิจอร์ชิน้งาม กใ็ช้งานได้เป็นอย่าง
ดเีลย แขกไปใครมา มถีามแน่นอน สวยงามตาม
ท้องเรื่อง เป็นหน้าจอทัชสกรีนความละเอียดสูง
พอๆกับสมาร์ทโฟนสมัยนี้เลย การเล่นควบคุม
ก็เลือกได้เลยว่าจะเล่นปิดเปิดโซนไหน ฟัง 
Source ไหน เรียกว่าตัวเดียวคอนโทรลได้ถืง 
48 โซนเลย!! 

สนิค้ารุน่อืน่ทีน่�าไปโชว์ของฝ่ัง Russound ก็
มีชุดมัลติ-รูมเริ่มต้น 4 โซน Russound CA4 ที่
อยู่ในตลาดมานาน จุดเด่นเรื่องการใช้งานง่าย
เน่ืองจากเป็นระบบคีย์แพด และความคงทน 
มีขนาดเล็กสามารถวางโชว์เครื่องหรือซ่อนตัว
เครื่องไว้ในตู้หรือชั้นเล็กๆเพื่อความสวยงาม   
ได้อีกด้วย สินค้าอีกตัวของ Russound ที่น�าไป
โชว์เป็นสินค้าใหม่ล่าสุด เหมาะส�าหรับบ้านที่
ชอบดูทีว ีแต่เสยีงทวีไีม่เร้าใจ จะตดิซาวน์ดบาร์ก็

เกะกะ นั่นคือ Russound TVC2.1 เป็นแอมป์.   
ดิจิทัล 2.1 ขนาด 30+30 W ที่ต่อสามารถต่อ
สับ-วูฟเฟอร์เพิ่มได้

สนิค้าอกีตวัทีน่่าเสยีดายมาไม่ทนั เป็นสนิค้า
กลุ่มงาน Custom Installation เช่นกันเป็น
แบรนด์ NAD ที่ท�างานผ่าน BluOS ชื่อเค้าจะ
เรยีกว่า BluOS Network Music Player ทีค่วาม
สามารถสุดล�้า สตรีมมิงพร้อมกันถึง 4 Output 
หรอื 4 Zone สามารถน�าไปต่อกบัแอมปลไิฟเออร์    
มัลติ-แชลเนลอย่าง NAD Ci980 ได้อย่างพอดี 
หรือพ่วงเป็น 8 โซนกส็บายมาก อกีตวัทีน่่าสนใจ
ไม่แพ้กัน คือ Network Stereo Zone Amplifier  
ทีค่วามสามารถคล้ายๆกบั Bluesound POWER-
NODE 2 ตวันีจ้ะมแีอมปลไิฟเออร์ในตวัขนาด 60 
วัตต์ต่อข้าง ตัวนี้สามารถน�ามาเข้าแร็คติดตั้งได้.
สวยงาม เพิม่โซนได้ตามต้องการ ไว้ของตัวเดมโม                                                      
เข้ามาผมจะหาโอกาสทดสอบแล้วท่านรออ่านใน 
วารสาร LE น้ีได้เลยครับ รับรองพลกิโฉมวงการ
มัลติ-รูม ออดิโอ แบบสตรีมมิงเลยทีเดียว ที่
ส�าคัญคุณภาพเสียงจาก NAD การันตีคุณภาพ
มา 40 ปีแล้ว เรียกว่าถนนวงการไฮ-ไฟทุกสาย 
วิ่งสู่ระบบดิจิทัลกันหมดแล้ว ลืมความคิดเรื่อง
แอมป์ดิจิทัลเสียงไม่ดีไปได้เลยครับ

จบงานเสร็จสิ้นไปแล้วส�าหรับงานโชว์ปีนี้
ของสินค้ากลุ่มงาน Custom Installation ที่
ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ ท่ีแวะ
เวียนเข้าไปชมงาน พอทราบว่ามาจากโคไน้ซ์ฯก็
คุยกันออกรสออกชาติกันอย่างสนุกสนาน และ
เหล่าสถาปนิก ดีไซเนอร์ นักออกแบบทั้งหลาย 
ทีท่่านสามารถน�าระบบเสยีงติดต้ังเข้าไปกบังาน
ของท่านเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าได้เป็นอย่างดี ผม
เคยคยุกบัลกูค้าหลายท่านกเ็ห็นตรงกนัว่า บ้านที่
ตกแต่งสวยงาม แต่เดินเข้ามาแล้วเงียบๆจะรูสึ้ก
เงียบเหงาแปลกๆ แต่พอมีระบบเสียงเปิดเพลง
คลอเบาๆ กลับท�าให้บ้านมีบรรยากาศครึกครื้น
สนุกสนานขึ้นมาทันทีเลย 

ปีน้ีทางทมีงาน Custom Installation แพลน                                                             
งานอยู่ว่าอาจจะมีอีเวนท์พิเศษออกไปพบพี่น้อง
ต่างจงัหวดัตามภาคต่างๆบ้าง เพือ่ให้ท่านทีเ่ป็น
สถาปนิก นักออกแบบ ดีไซเนอร์ หรือผู้รับเหมา
งานต่างๆได้สมัผสักบัระบบงานแบบจริงๆ พดูคยุ                                                                     
ปรึกษากับเหล่าวิศวกรของเราได้แบบหายข้อ
ข้องใจ ข้อสงสัยได้เลย ยังไงมีความคืบหน้าส่วน
ใด ผมจะรีบน�ามาแจ้งให้ทราบกัน ส่วนฉบับนี้
ขอตัวลากันเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

กราบสวัสดี _/\_   
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ในวงการเครือ่งเสยีงนัน้ หลายคนคงคาดไม่
ถึงว่า มีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ดูแล้วเหมือน

เป็นแค่ส่วนประกอบย่อยๆทีน่กัเล่นเครือ่งเสยีง                                                                     
ไม่ค่อยจะให้ความสนใจเท่าไหร่ แต่นอกวงนั้น 
เชื่อไหมว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม
มากอย่างไม่น่าเชื่อ เรียกว่าเป็นตัวเลือกระดับ   
ต้นๆของผู้ที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น โดย
ไม่จ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์ระบบมากมายอะไร

ผลิตภัณฑ์ที่ว่านั้นคือ ล�าโพง Soundbar 
นี่เอง

ล�าโพงซาวน์ดบาร์กค็อืล�าโพงแบบมแีอมป.
ในตัวหรือล�าโพง Active ที่ออกแบบรูปร่างมา
ให้ยาวเพรียว คล้ายๆล�าโพงเซ็นเตอร์ แล้ว
รวมการต่อเชื่อมหลักๆที่ใช้ในการดูทีวีเข้าไป 
ด้วยจุดประสงค์ก็คือ การให้เสียงท่ี “ดีกว่าทีวี” 
ก็เพียงพอแล้ว เพราะทีวีทุกวันนี้ แข่งกันบาง
ลง บางลง จนเหลือพื้นที่ในการติดล�าโพงลง
ไปได้น้อยมาก ล�าโพงทีจ่ะตดิลงไปกเ็ลก็ลงทกุที 
ซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลต่อเสียงท่ีแทบจะหวังเอา
จริงเอาจังอะไรได้เลย นอกเสียจากว่าจะฟังแต่

B l u e s o u n d  P U L S E  S O U N D B A R
  ■ อธิวัฒน

เสียงพูดเป็นหลัก
ดังนั้นนักเล่นที่ต้องการเสียงที่ดีกว่านี้ แต่

ไม่ถึงกับอยากลงระบบโฮม เธียเตอร์ ชุดใหญ่ 
เดินสายวุ่นวาย ก็มักจะมาลงเอยกันที่ล�าโพง 
ซาวน์ดบาร์นี่เอง

อย่างไรก็ตาม ล�าโพงซาวน์ดบาร์ที่มีอยู่ใน
ตลาด ส่วนใหญ่ก็จะถูกออกแบบมาให้ใช้งาน
ง่ายๆให้เสียงที่ “ดีกว่าทีวี” สักหน่อยก็พอ 
คือพอมีทุ้มกลางแหลมออกมาให้พอได้ยินสัก
หน่อยพอ ซึ่งพอจะเอาให้ดีกว่านั้นขึ้นไปก็ไม่
ค่อยจะไหว เพราะส่วนใหญ่มีข้อจ�ากัด เพราะ
ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ได้คุณภาพเสียงที่เต็มที่
นัก ส่วนใหญ่ใช้ตัวตู้เป็นพลาสติค ใช้ไดรเวอร์
เล็กๆเกรดธรรมดาๆ แอมปก�าลังขับน้อยๆ 
ซึ่งท�าให้พอเราต้องการคุณภาพเสียงดีๆใช้
ฟังเพลง หรือดูหนังให้มันส์สะใจบ้าง ก็ไปไม่
ไหว เสียงแตกพร่า จัดจ้าน หรือเปิดดังไม่พอ
สะใจ คือแลกระหว่างความง่ายกับคุณภาพว่า
งั้นเถอะครับ

โชคดีที่วันนี้ข้อจ�ากัดเหล่านั้นหมดไปเมื่อ 

Bluesound ออก PULSE SOUNDBAR มา
นี่แหละครับ

Bluesound SOUNDBAR เป็นล�าโพง 
ซาวน์ดบาร์ทีม่รีปูร่างหน้า “กเ็หมอืนกบัล�าโพง 
ซาวน์ดบาร์ทัว่ไป” นัน่แหละ คอืคล้ายๆล�าโพง
เซน็เตอร์สดี�า แต่มขีนาดทีก่ว้างกว่ามาก ขนาด
ความกว้างนั้นอยู่ที่เมตรกว่าๆเลยทีเดียว ใน
ขณะที่ความสูงนั้นอยู่ที่ 14 เซนติเมตร ซึ่ีง
หากว่ากนัตรงๆความสงูตรงนี ้หากวางหน้าจอ                                                                    
ทวีรีุน่ใหม่ๆทัว่ๆไปนัน้ น่าจะบงัจอไปพอสมควร                                                                     
เลย ผมจึงบอกว่าด้วยลักษณะความสูงแบบนี้ 
ซาวน์ดบาร์น่าจะเหมาะต่อการตดิตัง้แบบแขวน
อยู่ใต้จอทีวี ซึ่งทาง Bluesound ก็ให้ชุดติดตั้ง
แขวนผนงัมาให้เรยีบร้อย หรอืใครทีไ่ม่ต้องการ
แขวนจริงๆ ผมก็มองว่าควรจะจัดหาชั้นวางที่
สามารถวาง SOUNDBAR ลงในชั้นที่อยู่ด้าน
ใต้ทีวีก็จะเหมาะมาก โดย Bluesound เอง                                               
ให้ขาตั้งมาสองแบบเพื่อให้ท�ามุมยิงเสียง
เงยหน้าขึ้นมาให้เหมาะต่อการใช้งานเป็นท่ี
เรียบร้อย
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ความพิเศษที่  Blusesound PULSE 
SOUNDBAR นัน้ มมีาให้เหนอืกว่าซาวน์ดบาร์                                                                                      
ทั่วไปในท้องตลาดนั้นมีมากมาย แน่นอนว่า 
นอกจากจะใช้งานเป็นล�าโพงซาวน์ดบาร์รับ
สญัญาณจากทวีไีด้ทัง้ดจิทิลั Optical และอะนาลอ็ก                                                                                          
แบบ RCA แล้ว กย็งัสามารถเล่นเพลงโดยตรง
จาก USB Stick และที่แน่นอนสุดๆก็คือ มี
ความสามารถในการฟังเพลงแบบ Hi-res 
Steaming/Network Audio ได้อย่างเตม็รปูแบบ                                                         
เฉกเช่นเดียวกับเครื่องเสียง Bluesound ทุก
รุ่นนั่นเอง

ซึง่ทัง้หมดท�าให้ SOUNDBAR เป็นล�าโพง
ที่ตอบสนองครบครันทุกความต้องการส�าหรับ
ผู ้ที่ต ้องการระบบเสียงจากทีวีที่เรียบง่าย 
พร้อมๆกับระบบเน็ทเวิร์ค ออดิโอ คุณภาพ
สูงที่สามารถฟังเพลงไฮ-เรส 24/192 และ 
MQA ได้นั่นเอง

การใช้งาน

การคอนโทรลทั้งหมดนั้น สามารถท�าได้.
จากระบบ BluOS ของ Bluesound เอง โดย
คุมได้จากมอืถอืทัง้ Android และ iOS หรอืใคร
จะคมุจากคอมพวิเตอร์กไ็ม่ว่ากนั ระบบ BluOS 
นี้ ทาง Bluesound มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา นับวันก็ยิ่งใช้ง่าย ใช้สะดวกมาก
ขึ้นเรื่อยๆ

การเซ็ทอัพนั้นง่ายดาย เมื่อคุณลง App 
BluOS ในมือถือแล้ว จากนั้นก็ตามขั้นตอนที่
เขาแนะน�าไว้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ใช้ได้แล้ว ใคร
ต่อแบบ Wi-Fi ก็มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นหน่อย ส่วน
ใครต่อแบบสาย LAN นั้น ยิ่งง่ายสุดๆแบบ
แทบไม่ต้องท�าอะไรเลย อย่างผมนั้น มาคราว
นี้ขอทดสอบแบบต่อสายแลน เพราะต�าแหน่ง
วางทดสอบนัน้ติดๆกับ Router พอด ีพอเสยีบ
สายแลนเสยีบปลัก๊เริม่ท�างาน รอเขา Update 
ระยะหนึ่ง (ไฟกระพริบ) พออัพเดทเสร็จ ก็หา
เพลงที่อยู่ใน NAS ที่อยู่ในวงแลนเดียวกันอีก
เครื่อง เจอกันง่ายๆ จากนั้น Reindex เพลง 
รออีกสักครู่ จากนั้นก็เล่นเพลงกันได้แล้ว ง่าย
สดุๆ ตรงนีต้้องยอมรบัว่า Bluesound พฒันา
การเซ็ทอัพให้ง่ายขึ้นมากกว่า Gen แรกๆ
เยอะเลย

พูดถึงการต่อเชื่อมแบบใช้สายแลนนี่ ผม
แนะน�าเลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ต่อแบบแลน
นั้น ความเสถียรสูงมากๆ ตลอดระยะเวลา
ทดสอบร่วมเดือน ไม่มีหลุด ไม่มีแฮงค์ เรียก

เพลงเร็ว จะไฮ-เรส แค่ไหน ไม่มีกระตุก ใช้กัน
ได้ยาวๆ ใครเล่นเพลงไฮ-เรสไฟล์ใหญ่ๆเยอะๆ
นี่ ผมแนะน�าเลยครับ ลากสายแลนเถอะครับ

จากนัน้มาดโูหมดเซท็อพักนัต่อ SOUNDBAR 
นี้มีการเซ็ทอัพเพิ่มเติมมาจากล�าโพงรุ่นอื่นๆ
ของ Bluesound เช่น PULSE ขึน้มาพอสมควร                                                     
การเซท็อพักบั BluOS ยุคนี้ เข้ามาปรบัได้ง่าย
ข้ึนเยอะเลยครับ การเซ็ทที่เพิ่มขึ้นมาก็เช่น 
เลอืกโหมดเสียงได้ว่าจะด ูTV, Music ฟังเพลง 
หรอื Movie ดหูนงัแบบเน้นพลงั จากนัน้กม็กีาร
เลือกความกว้างของเสียง เสริมให้เสียงกว้าง
โอบล้อมมากขึ้นสามระดับ คือ ปิด (ส�าหรับ                                                           
การฟังเพลง), Wide แบบปกติ และ Wider 
คอืกว่ามาก จากนัน้กม็กีารเลอืกระบบการเน้น
เสียงพูด Enhanced Dialog สามระดับ, เลือก
โหมด Late Night ดูรายละเอียดเสียงเวลาฟัง
เบาๆยามดึกไม่ให้รายละเอียดเสียงจม, เลือก 
Deep Bass เพิ่มเบสส์ลึก, ปรับ Lip Sync 
Delay ให้เสียงพูดตรงกับจอ, ปรับทุ้มแหลม
ได้, เปิด/ปิดสับ-วูฟเฟอร์ ซึ่งพูดถึงตรงนี้ ตัว 
SOUNDBAR นั้น มีช่อง Sub Out ไว้ให้ต่อ
สับได้ด้วย (หากต่อกับ PULSE SUB จะ Sync 
กันเองโดยอัตโนมัติ) ปรับ Delay สับ-วูฟเฟอร์
ให้เสียงซิงค์กับ SOUNDBAR ได้ด้วย (BluOS 
เวอร์ชันใหม่นี้ รายละเอียดเพียบ และใช้งาน
ได้ง่ายสะดวกคล่องตัวมากๆครับ รายละเอียด
ลกึๆผมว่า ท่านสอบถามทมีงานของเราได้เลย
ดีกว่า ไม่งั้นเนื้อหาจะเยอะเกิน)

คุณภาพเสียง

ผมต่อทดลองฟัง SOUNDBAR ด้วยการ
ฟังเพลงเป็นหลักครับ ต่อแบบแลน ง่าย เร็ว 
ดี ไม่มีหลุด ไม่มีเก่ียงไฟล์ BluOS ท�างาน
ง่าย เร็ว และไม่มี Hang จุดเด่นแรกที่ฟังและ
อุทานออกมาในทันทีคือ “นี่คือล�าโพง Active 
ตัวเดียวจบ ที่เสียงดีที่สุดเท่าที่ผมฟังมา” จบ
การทดสอบ...ฮา 

เอ้า แค่นั้นก็น่าจะพอนะครับ... เพราะ
เสียงที่ได้ยินจากเพลง Blue Rondo A La 
Turk แทร็คแรกของแผ่น Dave Brubeck 
“Time Out” จากไฟล์ 16/44.1 ธรรมดาๆนี่
แหละ ท�าให้ผมเกิดอาการสะดุดหูทันที เสียง
แหลมใสกงัวานสวยงามจรงิๆ เปียนโนมคีวาม
สมจรงิแผ่นกว้าง บรรยากาศมาเตม็ๆ วงกว้าง
ขวางเหมอืนฟังล�าโพงสเตรโีอแบบแยกคู ่เสยีง
เบสส์หนกัแน่น มพีลงั และลงลกึกว่าทีผ่มคาด

ไว้อย่างมากมาย และที่เด่นมากคือ เสียงมัน
นิ่ง ชัด มีโฟคัส รายละเอียดหลุดตู้ ไม่เบลอร์

อะไรที่ท�าให้ PULSE SOUNDBAR แสดง
ความสามารถออกมาได้ดีขนาดนี้

1. ตู ้เป็นอะลูมิเนียมให้ความแข็งแรง 
นิ่ง สงัด สูกว่าตู้ที่เป็นพลาสติคแน่นอน ดีไม่
ดี ดีกว่าตู้ไม้ MDF ด้วยซ�้า ตู้อะลูมิเนียมท�า         
ให้ไดรเวอร์ท�างานเต็มที่ดีเยี่ยม ผลคือ เสียง
หลุดตู ้ เบสส์กระชับแน่น โฟคัสดีเยี่ยม ไม่    
เบลอร์พร่า เปิดดังๆได้ดีเยี่ยม

2. แผงหน้าที่กว้างในแบบล�าโพงซาวน์ด-
บาร์ ท�าให้ Bluesound เลือกที่จะลงระบบ 
3-ทาง!!! คือ เปรียบเป็นเหมือนระบบล�าโพง
สเตรีโอสองข้างในตู้เดียว แต่ละข้างท�างาน
แบบ 3-ทาง!!! ใช้วูฟเฟอร์ 4 นิ้ว มิดเรนจ์
กรวยกระดาษขอบยาง 2 นิ้ว และมีทวีทเตอร์               
ซอฟท์โดม 3/4 นิ้ว อีกหนึ่งตัว!!! ท�าให้นี่กลาย
เป็นล�าโพงซาวน์บาร์ ระบบ 3-ทาง ครบเครือ่ง
จริงๆ แน่นอนว่า ย่อมให้การตอบสนอง
ความถ่ีได้ดีเยี่ยมกว่าระบบ Full-Range ดอก
เดียว แน่นอนไม่แปลกที่เสียงแหลม เสียง
กลาง เยี่ยมเหมือนฟังล�าโพงระดับไฮ-เอ็นด์                                             
ก็ไม่ปาน 

3. แผงหน้าทีก่ว้าง ท�าให้การกระจายเสยีง
กว้างและโอบล้อม เรยีกว่าถ้าฟังใกล้หน่อย คณุ
จะได้ Sweet Spot ชั้นดีทันที หรือไกลออกมา
หน่อย กย็งัให้เสยีงทีก่ว้างและโอบล้อมดมีากๆ 

ซึ่งจุดเด่นตรงนี้ ท�าให้ PULSE SOUND-
BAR ให้เสยีงทีด่แีละโดดเด่นเกนิเพือ่นๆในซีรีส์ 
เดียวกันก็ว่าได้ ดีจนผมว่าแม้เราไม่ได้ต้องการ
ความเป็นซาวน์ดบาร์ของเขา เราเอามาเป็น
ล�าโพงฟังเพลงแบบไม่ต้องใช้คูก่บัทวี ีผมกยิ็นดี 

ผมฟังเพลงต่อ ส่วนใหญ่จะเป็น Jazz 
ผมว่าความเป็นธรรมชาติของเสียงเพลงจาก 
PULSE SOUNDBAR นั้น ท�าให้การฟังเพลง
เป็นไปด้วยความสุขกายสบายใจ เสียงเนียน 
สะอาด ล่ืนไหล น่าฟัง กลางแหลมออกโปร่ง
นิดๆ เนียนนุ่มหน่อยๆ แหลมใสสะอาด ผม
ฟังอัลบัม Big Band Bossa Nova ของ Stan 
Getz เสียงการเล่นวง Big Band ขนาดใหญ่
ที่ออกมาจากล�าโพงทรงบางๆหน้ากว้างตัวนี้ 
ก็ท�าให้ผมทึ่ง คือมันไม่ได้ให้เสียงเป็นก้อนๆ
กระจุกๆเหมือนที่ได้ยินจากล�าโพงแอคทีฟว์
ส่วนใหญ่ไงครับ คือเสียงมันแผ่ มันหลุดตู้ มิติ
แยกแยะดีมาก เบสส์ก็ดี กลางก็ดี แหลมก็ดี 
เสียงเป็นธรรมชาติ จนผมอาจจะบอกว่า มัน
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ใช้ฟังดนตรีคลาสสิคได้เลยละ เพราะความ
กว้างของเวทีเสียงที่ได้นั้น มันแผ่กว้าง น่าฟัง                                                
ดีมากครับ

ลองขยับมาฟังเพลงร้องกันต่อ ผมฟัง
แผ่น “รมิน�า้คนืหนึง่” ทีผ่ม Rip จากแผ่นเสยีง 
Speed 45 ลงมาเป็นไฟล์ 24/192 ดู โอ้โห                      
เสียงร้องของคุณแพรวพลอย หวานไพเราะ
เหลือเกิน ความชัดเจน ความเป็นธรรมชาติ 
บรรยากาศในเสียงร้องน้ัน ไม่อยากเช่ือว่า
ฟังเสียงจากล�าโพงซาวน์ดบาร์อยู่ เสียงร้อง
เปิดโปร่ง เป็นธรรมชาติมากๆ การถอดถอน
ผ่อนลมหายใจถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเยี่ยม
เลย เสียงเปียนโนนี่ก็เยี่ยมไปเลย เครื่องสาย
ไพเราะสวยงามมากๆ ใครได้ฟังเป็นตดิใจแน่ๆ
เหมือนฟังซิสเต็มฟังเพลงดีๆสักเซ็ท 

ถดัมาเพลง “ฝันกอดเธอ” เพลงนีค้กึคกัมา
หน่อย โอย เสียงกลองเยี่ยม ฉาบแฉนี่เยี่ยม
มาก เสียงร้องหลุด เป็นธรรมชาติ เปียนโน 
ไพเราะ ให้ความเป็นธรรมชาติสูงมาก เป็น
เสยีงทีผ่มไม่คาดจะได้จากล�าโพงแนวนี ้ไม่ว่าท่ี
ระดับราคาไหนครับ

เบสส์พอไหม? ผมว่าพอ ส�าหรับการฟัง
เพลงที่หลากหลาย ผมม่ันใจว่าเบสส์จาก 
PULSE SOUNDBAR นัน้มใีห้พอเพยีงต่อการ
ฟังเพลงในทุกรูปแบบ ผมลองขยับมาเพลงที่
ทนัสมยัสกัหน่อย Love Never Felt So Good 
ของ Michael Jackson ผูล่้วงลบั ลองไลน์เบสส์ 
เปิดดงัๆเล่นตุบ้ๆ แหม่... เบสส์เอามนัส์ แบบ
พอครบั คอืได้ลกูแน่น กระชบั กระแทก ตึบ่พอ
ครับ ใครอยากได้กว่านี้ คือต้องการ Level ที่
ดังระดับ Party คุมห้องใหญ่ๆแบบนั้นค่อยว่า
กนัเรือ่งสบัครบั เพราะแค่นีผ้มว่าเพือ่นบ้านคง
มากดออดเรียกให้หรี่เสียงแล้วละครับ 

ส�าหรับการดูหนังนั้น ผมเรียนตรงๆว่าไม่
ได้เทสท์ครบั เพราะขนาดความสงูของ PULSE 
SOUNDBAR นั้น มันบังจอทีวี Sony 4K ของ
ผมไปพอสมควรเลย แต่ก็มั่นใจในความเป็น 
Music First ที่หากฟังเพลงดีแล้ว ดูหนังมัน
ได้อยู่แล้วครับ และจากการที่ได้ลองคร่าวๆ
ที่โชว์รูม ผมก็ว่าส�าหรับการดูหนังแบบ “เอา
เพลินผสมเอามันส์ แบบ 50/50” นั้น PULSE 
SOUNDBAR ตอบสนองได้แน่นอน ทั้งเสียง
ความกว้าง การแยกแยะ เสียงพูดชัดใหญ่ 
เบสส์ดีพอ แต่จะเอาให้สั่นห้องนั้น คงต้องหา
สับมาช่วยหน่อยครับ (ฟังเพลงเป็นหลักก็ไม่
ต้องครับ)

สรุป

Bluesound PULSE SOUNDBAR เป็น
ล�าโพงซาวน์ดบาร์ทีใ่ห้คณุภาพเสียงทีเ่หนอืชัน้
ครบั ถ้าจะว่าไปคอื เหนอืชัน้กว่าล�าโพงแอคทฟีว์                                                    
(สไตล์ล�าโพงบลทูธู) ทกุแบบทีผ่มเคยฟังมา ไม่
ว่าจะเป็นแบบตั้งโต๊ะแบบไหนๆก็ตาม 

โดดเด่นด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติเหมือน
ฟังระบบล�าโพงแยกชิน้ทีร่าคาแพงกว่าได้อย่าง
สบายๆ จนผมบอกว่า เป็นตัวเลือกได้ดีมากๆ 
ส�าหรบัผูท้ีต้่องการระบบทีง่่ายๆ ล�าโพงตวัเดยีว                                                        
แล้วให้เสียงดีเยี่ยมเหมือนล�าโพงแยกชิ้น เล่น
เน็ทเวิร์ค ไฮ-เรสได้ เล่นบลูทูธได้ เล่น Tidal 
ได้ แล้วคุณจะต้องการอะไรกว่านี้อีก?

SPECIFICATIONS

Audio
Supported File Formats
MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, 

FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MQA
Native Sampling Rates
32-192 KHz
Bit Depths
16-24
Performance
Frequency Response: ± 1dB 70Hz - 

20kHz, 3dB down @ 55Hz,
With Sub: ±1dB 30Hz-20kHz, 3dB 

down @ 25Hz
Distortion:
THD+N - 0.030%
Power Output
120 watts of Direct Digital Power
Speakers
Tweeter: 2 x 3/4” (19mm) Soft Dome 

 Mid-Range: 2 x 2” (50mm) Treated                           
Paper Cone, Rubber Surround

Woofer: 2 x 4” (102mm) Rubber Sur-
round

Supported Operating Systems
Plays music from network shares on 

the following desktop operating systems: 
Microsoft Windows XP, 2000, Vista 7-10, 
Apple Macintosh 7-10

Free Internet Radio
TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio
Supported Cloud Services
WiMP,  S lacke r  Radio ,  Qobuz, 

HighResAudio, JUKE, Deezer, Murfie, 
HDTracks, Spotify, TIDAL, Napster.

Album Art
JPG

CONNECTIVITY

Network
Gigabit Ethernet RJ45
802.11 b/g/n WiFi
USB
1 x Type-A (Fat32 Formatted) port for                                                 

connection to USB memory sticks and                                                         
supported peripherals

1 x Type-B(mini) for product servicing
Digital/Analog Input
Optical, RCA Line In
Output
Subwoofer out (RCA)
Subwoofer out (wireless for BluOS 

subs only)
Wireless
AptX® Bluetooth wireless built-in
Power
Universal bi-pin AC Cord input (100-

240AC)

26

Life Entertainment

24 In-House Test Bluesound PULSE SOUNDBAR.indd   26 5/26/2560 BE   4:39 PM
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อินติเกรตเตด แอมป์ของ NAD นั้น น่า
จะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความ

นิยมและสร้างชื่อเสียงให้ NAD มาโดยตลอด
ระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ NAD 3020 
รุ่นแรก จนมาถึงปัจจุบันน้ัน บอกได้เลยว่า 
NAD ออกแอมป์มา “ดัง” ทุกซีรีส์ เรียกว่ามี
ตัวตายตัวแทนกันมาตลอด

อย่างผม ตัวผมเองนั้นได้เล่นได้ลองแบบ
จรงิๆจงัๆ ผ่านอนิตเิกรตเตด แอมป์ NAD มา
แทบนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ 3020 รุ่นแรก, 3020e, 
3225PE, 3100, 3400, 302, 304, 317 จนมา
ถึงยุค C Series C 320, C 340, C 350, C  
325BEE, C 326BEE, C 356BEE, C 375BEE, 
Silverline S300, Masters Series M3 แล้วก็
ย้ายมาฝัง Digital Amp. C 390DD, M2 จนถงึ
ตัวจิ๋วๆ D 3020, D 7050 ก็ได้ลองมาหมด

เยอะจริงๆนะครับ ซ่ึงแต่ละรุ่นที่ผมบอก
มานัน้ บอกได้เลยว่าเป็นอนิตเิกรตเตด แอมป์.  

N A D  C l a s s i c  S e r i e s  C  3 8 8
ข อ ต อ น รั บ ท า น สู  N A D  ยุ ค ใ ห ม

  ■ อธิวัฒน

ทีม่คีณุค่าสงู เล่นได้อย่างสบายใจ และมคีวาม
คุ้มค่าในตัวเองของมันเป็นอย่างมากจริงๆ ไม่
เช่ือถามเจ้าของแอมป์แต่ละรุ่นที่ร่ายมาเถอะ
ครับ ว่ามันมีดีอะไร

จนมาวนันี ้กถ็งึอกีคราวที ่NAD ออกอนิต-ิ               
เกรตเตด แอมป์ รุ่นใหม่ออกมา ที่เรียกได้ว่า 
“พลิก” ความเป็น Classic Series ในทุกด้าน 
ตั้งแต่รูปร่างหน้าตา คอนเส็พท์ การออกแบบ 
จนถึงเทคโนโลยีในการออกแบบ ซึ่งผมก็โชคดี
มากที่เครื่องชุดแรกที่มาถึงเมืองไทย ก็ได้รับ
การส่งตรงมาลองกัน แกะกล่องกันเป็นคน
แรก และได้ใช้ชวีติร่วมกบัแอมป์ใหม่นีน้านร่วม
สองเดอืน ลองเล่นสารพดั จนบอกได้ว่า นีก็่จะ
เป็นอกีหนึง่แอมป์ทีข่ึน้ท�าเนยีบแอมป์ชัน้เยีย่ม
จาก NAD ได้อีกหนึ่งรุ่นสบายๆ

New NAD Classic Series

NAD C 388 นั้น มีความเปล่ียนแปลง

หลายต่อหลายอย่าง แบบแทบจะเรียกได้ว่า
หมดจด เริ่มจากภายนอกที่เปลี่ยนไปมากมาย 
จากแอมป์ทรงมาตรฐาน มปีุม่มาตรฐาน ไล่จาก                                                        
ซ้ายไปขวา มีเปิด/ปิด, ทุ้มแหลม, ซีเล็คเตอร์                                                        
และโวลูม แบบหลับตาคล�าได้ ก็เปลี่ยนมาเป็น
แผงหน้าที่เรียบสุดๆ โดยมีแค่โวลูมขนาดใหญ่
ทางด้านขวา, ตรงกลางเป็นจอ LCD สีสัน
สดใส และด้านซ้ายเป็นปุ่มเลือกการปรับแต่ง
ทรงกลม และปุม่เพาเวอร์เปิด-ปิดเท่านัน้ เป็น
ความเรียบง่ายที่สวยงามด้วยหน้าจอแอลซีดี                                                
ท�าหน้าที่เป็นดิสเพลย์ให้เลือกปรับแต่งค่า
ต่างๆผ่านทางนี้ได้ ตัวถังนั้นมีความแข็งแรง
มากกว่ารุ่นเก่าๆ แผงหน้าเป็นอะลูมิเนียม
หนาขึ้น ใช้สีเทาเข้มจนเกือบด�า เข้มกว่ารุ่น
เดมิมาก ท�าให้โดยรวมแล้ว C 388 เป็นเครือ่ง
ที่มีความเข้ม ขรึม ดูสง่า มีราคาขึ้นเยอะ

ทางด้านหลงัมช่ีองเสยีบต่างๆทีต่ดิเคร่ือง
มาคือ ภาคขาเข้าสามารถต่อสัญญาณได้ท้ัง
ดิจิทัลและอะนาล็อก โดยดิจิทัลนั้นสามารถต่อ 
ได้คอื ออพทคิลัสองชดุ, โคแอกเชยีลสองชดุ (ไม่มี
ช่อง USB) ซึง่ความสามารถในการรบัสญัญาณ                                                        
ดจิทิลันัน้ท�าได้สงูสดุ 24/192 ทางด้านอะนาลอ็ก                                                           
นัน้ ต่อไลน์อนิพทุได้สองชดุ และทีก่ลบัมาเพิม่
กันเป็นมาตรฐาน เพราะเทรนด์อะนาล็อก
ก�าลังมาแรงมาก ก็คือมีช่อง Phono MM 
ส�าหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียงอีกหนึ่งชุด พร้อม
รบัสญัญาณ Bluetooth AptX ได้โดยมเีสาอากาศ                                                          
ในตัวแบบถอดได้

และนอกจากช่องแบบฟิกซ์ที่ติดมาให้นั้น  
C 388 ยงัมช่ีอง MDC Upgrade มาให้อกีสอง
ช่อง ซึ่งสามารถใช้ MDC Module มาตรฐาน
ของ NAD ทีอ่อกมาก่อนหน้านีไ้ด้ เช่น BluOS 
Module เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเล่น 
Network Audio Streaming ได้อีกด้วย (MDC 
BluOS มีจ�าหน่ายแยก) 

นั่นคือสิ่งที่เห็นจากภายนอก ส่วนภายใน
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นัน้กม็กีารปรบัเปลีย่นท่ีเรยีกได้ว่าพลกิไปหมด
จาก Classic Series รุ่นก่อนหน้านี้ไปทั้งหมด 
เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ Classic Series หัน
มาใช้ภาคขยายแบบ Class-D นั่นเอง ซึ่งภาค
ขยายที่ใช้นั้น เป็นภาคขยายที่เรียกว่า Hypex 
UcD ซึ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในแอมป์ NAD D 
3020 นัน่เอง แต่ภาค Hypex ทีใ่ช้ใน C 388 นี้ 
เป็นตัวที่ให้ก�าลังขับสูงขึ้นไปอีก และได้รับการ
ปรบัแต่ง ปรบัจนูเสยีงกนัใหม่หมด โดยทมีงาน
ออกแบบของ NAD เอง โดยทางวิศวกรของ 
NAD นัน้ ใช้เวลาหลายปีท่ีจะท�าแอมป์คลาสส์-ดี                                                           
ที่ให้คุณภาพเสียงที่เอาชนะคลาสส์-เอบี ให้ได้.                                                                
โดยได้ข้อดีมาเต็มๆ ไม่ว่าการท�างานที่เสถียร, 
เที่ยงตรง, ไร ้ซึ่งความเพ้ียน, ไม่สูญเสีย
พลังงานไปกับความร้อน, ก�าลังส�ารองดีเยี่ยม, 
กินไฟต�่า, มีความสงัดเงียบ และที่ส�าคัญ
ที่สุดคือให้การตอบสนองท่ีราบเรียบราวกับ
ไม้บรรทัดกันเลยทีเดียว

ซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรมาวัดกัน นอกจากการ
ฟังครับ!

ทดลองเล่น

แม้จะไม่ได้มหีม้อแปลงใหญ่ในเครือ่งกต็าม 
แต่ C 388 นั้นก็มีน�้าหนักที่มากเอาเร่ือง 
ส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง                             
แน่นหนามากๆ งานสร้างภายนอกนั้นดีกว่า
คลาสสิครุ่นเดิมๆเยอะมาก ดีจนเกือบจะพอ
ไปเทียบกับมาสเตอร์ ซีรีส์ ได้เลยด้วยซ�้า ผม
เองนั้นไม่ได้แกะเปิดฝาเคร่ืองมาดู แต่เท่าที่
มองเข้าไป เหน็แผงวงจรหลกัๆทีจ่ดัวางไว้.เป็น
ระเบียบเรียบร้อยดี สายไฟภายในก็ได้รับการ
เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก งาน
สร้างเนี้ยบทั้งภายในภายนอก

ขั้วต่อล�าโพงเป็นแบบไบน์ดิง โพสท์ สีสัน
มาแปลก เพราะเป็นสีฟ้ากับแดง บางคนงงๆ
ว่าท�าไมไม่เป็นด�ากบัแดง ผมกว่็ามันกแ็ค่ส ีเอา
เป็นวา่เห็นสีแดงกเ็ป็นขั้วบวกเสมอๆละกนันะ
ครับ ส่วนสีฟ้าเป็นขั้วลบ ก็ต่อสายล�าโพงให้ถูก
ต้อง มาถงึตรงนี ้มองดขู้างหลงั ความคลาสสคิ 
ทีห่ายไปเหน็จะเป็น ไม่มีปุม่ Soft Clipping ให้.
เห็นกันอีกแล้ว เข้าใจว่าเทคโนโลยี Hypex ที่
ใช้นี้ ไม่กลัวเรื่องคลื่นหัวขาดความเพ้ียนเวลา
เปิดดังมากๆแบบแอมป์คลาสส์-เอบี อีกต่อ
ไปแล้ว (เพราะการท�างานมีความเพี้่ยนต�่าจน
วัดแทบไม่ได้) 

เมื่อต่อสายล�าโพงได้ก็เสร็จแล้ว ก็เข้าหน้า

จอปรับแต่งอะไรเล็กน้อยๆ การปรับแต่งหาก
จะท�าผ่านรโีมทกไ็ด้ จะท�าจากหน้าปัดกไ็ด้ ด้วย
การกดปุ่มวงแหวนด้านบน เข้าเมนูหน้าจอ ที่
เลือกการปรับแต่งพื้นฐาน เช่น เลือกแหล่ง
โพรแกรม, ปรับทุ้มแหลม, หรี่ไฟหน้าจอ รวม
ถึงเลือกการท�างานว่าจะเล่นแบบ 2.1 (คือ C 
388 สามารถต่อสบั-วฟูเฟอร์ได้) หรอืแบบปกติ 
แค่นั้นเอง ต่อสายไฟแบบถอดได้ เปิดสวิทช์                                                                       
ด้านหลงั จากนัน้กใ็ช้รโีมทเลอืกแหล่งโพรแกรม                                                            
แล้วก็สามารถฟังเพลงกันได้แล้วครับ

เครื่องที่ผมได้มานี้ ยังไม่มี BluOS MDC 
ใส่มาให้ ผมจึงท�าการทดลองฟังแบบยงัไม่เรยีก
ว่าเต็มร้อยนัก เพราะแหล่งโพรแกรมหลักใน
การฟังแบบ Hi-res คอื PC นัน้ จะต้องต่อสายยู
เอสบีไปเข้าที่ DAC แต่ถ้าเราดูดีๆที่ C 388 
นัน้ไม่มีช่อง USB Type B ทีเ่อาไว้ต่อกบัพซีมีา
ให้ด้วย ท�าให้ไม่สามารถต่อพีซีตรงไปเข้าที่ C 
388 ได้ ซึ่งในอนาคตผมไม่แน่ใจว่าทาง NAD 
จะออก MDC Module USB มาให้หรือเปล่า 
แต่คิดไปคิดมา อ้อ ยูเอสบีไม่จ�าเป็นสิ เพราะ
วนัหน้าถ้าคณุอพัเกรด MDC BluOS แล้ว คณุ
จะสามารถสตรีมไฟล์เพลงแบบไฮ-เรสผ่าน
เน็ทเวิร์คได้เลย ถึงตอนนั้นเราก็จะสามารถ                                                       
สตรีมไฟล์เพลง 24/192 ผ่านเน็ทเวิร์คได้เลย
โดยไม่จ�าเป็นต้องเสยีบสายยเูอสบใีห้ดรอ็พและ
เปลืองกันเปล่าๆ 

ดงันัน้บอกเลยครบั หากจะเดนิสายไฮ-เรส 
“ต้อง” อัพ BluOS Module ครับ!!! 

เพราะนอกจากจะท�าให้คณุเอน็จอยกบัการ
ฟังเพลง 24/192 จากคอมพิวเตอร์ (แบบไม่
ต้องเดินสาย) แล้ว สิ่งที่มาด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ขีดความสามารถในการเล่นแบบ Multi-room 
หรอืการเพลงออนไลน์ โดยเฉพาะกบัฟัง Tidal                                                               
Master MQA ทีใ่ห้เสยีงสดุยอดจากการสตรมีมงิ                                                                  
ในตอนนี้แล้วนั้น ก็จะท�าให้การลงทุนคุ้มค่า
สุดๆเลยทีเดียว

ดังนั้นเมื่อผมยังไม่ได้อัพ BluOS ก็เลยฟัง
กนัแบบ “เหมอืน” ทดสอบแอมป์มาตรฐานกนั
ก่อน คือ ฟังผ่าน DAC ภายนอกที่ต่อไปที่ C 
388 และอกีแบบคอืการฟังจากเครือ่งเล่นแผ่น
เสยีง เพือ่ทดสอบภาค Phono ของ C 388 กัน

เสียง 

เปิดเบอร์น C 388 อยู่นานเป็นสัปดาห์ 
จากน้ันเร่ิมฟังกันแบบง่ายๆก่อน ช่วงแรกๆ 
เรยีนตรงๆว่า เสียงจาก C 388 นัน้มนัเหมอืน

มีม่านบางๆมาคลุมเอาไว้อยู่ ท�าให้เนื้อเสียง
ออกหยาบๆ มิติดูคลุมเครือ พลก�าลังดูตื้อๆ 
ผมพยายามที่จะหาทางที่จะท�าให้เสียงออก
มาเป็นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ที่สุด จนตอนหลัง
เอะใจอยู่หน่อย ที่เสาอากาศรับ Bluetooth 
ด้านหลัง ซึ่งปกติผมเป็นคนที่เชื่อในเรื่องการ
รบกวนของสญัญาณวทิยอุยูแ่ล้ว จงึได้ลองหมุน
เอาเสาอากาศบลูทูธออกไป เท่านั้นเอง เสียง
ที่ได้ออกมานั้น ออกมาดีขึ้นในทุกด้านอย่าง
ฟังออกเลยทีเดียว ไม่ว่าชิ้นดนตรีที่แยกแยะ
ดีขึ้น ความคลุมเครือที่บอกไว้ก่อนนั้นหายไป 
ความหยาบหายไป เบสส์กระชับ การสวิงเสียง
ดขีึน้ คอืดขีึน้หมดทกุจดุเลยกว่็าได้ (ยิง่กบัภาค
โฟโนยิ่งชัดครับ) 

ผมจึงแนะน�าตรงนีเ้ลยครบั ว่าหากต้องการ                                                              
เสียง 100 เปอร์เซ็นต์จริงๆจาก C 388 ผม                                                                      
แนะน�าให้เอาเสาบลูทูธออกครับ 

ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าบลูทูธนั้น เป็นอะไรที่
เอาไว้ใช้งานฟังเพลงเพื่อความสะดวกและง่าย
อยู่แล้ว มันเหมาะกับระบบง่ายๆ ล�าโพงต้ัง
โต๊ะแบบมีแอมป์ในตัว เช่น NAD VISO ซึ่ง
เน้นความสะดวกสบายและง่ายเป็นหลัก ส่วน
กับชุดแยกชิ้นเช่นนี้ คุณภาพเสียงจากการฟัง
บลูทูธนั้นสู้การฟังแบบตรงๆ หรือสตรีมไม่ได้.
อยูแ่ล้ว คอืหากในระบบม ีBluOS ฟังสตรีมมิง    
อยู่แล้ว คงไม่มีใครต่อบลูทูธ จริงๆก็โอเค แต่
เราก็เตือนตัวเองว่า หากวันไหนอยากฟังแบบ
เอาจรงิเตม็ร้อย กไ็ปถอดมนัออกแบบนัน้ ผมก็
ว่าโอเคละครบั ผมว่ามนัไม่ยากล�าบากอะไรครบั 
แค่จ�าไว้ว่าอยากจะได้เสียงเต็มที่ ก็ถอดออก 
หากเอาง่ายกเ็สยีบไว้ แค่นัน้เองครบั (หรอืหาก
อยากเตม็ 100 ตลอดพร้อมๆกบัฟังบลทูธูด้วย 
กล็องหาตวัรบับลทูธูแยกชิน้ดีๆ  อย่าง iBT300 
มาใช้แยก และต่อสาย Optical ยาวๆสักสอง
เมตร แยกออกมาห่างตัวเครื่องก็ได้แล้วครับ 
iBT300 ราคาไม่แพงครับ)

ดังนั้นเงื่อนไขการฟังทดสอบนี้คือผมจะ
ถอดเสาบลูทูธออกครับ

ส�าหรับคนที่เป็นแฟนแอมป์ NAD มา
นานนม กค็งจะเหน็คล้ายๆกบัผมว่า เสยีงของ
แอมป์ NAD นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ตั้งแต่ NAD 3020 ที่ให้เสียงอิ่มๆ นุ่มๆ 
เบสส์หนาๆ กลางแหลมไม่ค่อยใสมากมายอะไร 
เพราะตอนนั้นแหล่งโพรแกรมยังไม่ไฮ-เรส                                                             
อะไรมากมาย แอมป์ต้องประนีประนอมกับ
ความใสไปบ้าง จนกระทั่งถัดมารุ่นต่อๆมา 
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เสียงของแอมป์ NAD ก็จะเปิดความใส ความ
ชัด ความไว ไดนามิค มากข้ึนเร่ือยๆตาม
ยุคสมัยที่แอมป์ ต้องปรับตัว ให้สามารถที่
จะ “ตีแผ่” รายละเอียดของแหล่งโพรแกรมท่ี
พัฒนาขึ้นมามากมายมหาศาลให้ได้ จนหลังๆ
แฟนๆก็บอกได้ว่า แอมป์ NAD รุ่นหลังๆ 
เสียงไม่หนานุ่มเหมือนก่อนแล้ว 

กับ C 388 ก็เช่นเดียวกัน แนวเสียงที่
ได้ยินออกมานั้น หากจะบอกว่านุ่มหนา อ้วน
อิม่แบบ 3020 กค็งไม่ใช่ (แบบนัน้รายละเอยีด
ไฮ-เรส คงหายหมด) แต่จะบอกว่าเป็นแอมป์.
ให้เสยีงสดเปิดโปร่ง แบบแจงออกมาทกุเมด็ ก็
คงไม่ใช่อีกเช่นเดียวกัน จะบอกว่าเป็นแอมป์. 
ให้เสียงเป็นกลาง แฟล็ทเรียบเป็นมอนิเตอร์
จัดๆก็คงไม่ใช่อีก ผมเองก็พยายามจะหาค�ามา
บรรยายสไตล์เสยีงของแอมป์เครือ่งนีอ้ยูน่าน ก็
ยากที่จะบอกสไตล์ออกมาชัด

แต่หากจะบอกเป็นความรู้สึกก็คงจะบอก
ได้ว่า นี่เป็นแอมป์ที่ให้เสียงที่ฟังเพลงได้เพลิน
มาก ฟังได้ยาวมาก ฟังได้เร่ือยๆตลอด และ
เป็นแอมป์ที่ให้เสียงเป็นดนตรีได้น่าพึงพอใจ
มากๆ 

ในแง่ Sonic Performance เอาแบบนั่ง
ฟังจริงจังแบบคอออดิโอไฟล์ NAD C 388 
นัน้ให้ขนาดวงทีก่ว้างขวางเป็นอสิระเป็นอย่าง
มาก ความเป็นสามมติ ิในการสร้างรปูวงดนตรี
ออกมานั้น เป็นความโดดเด่นเป็นสง่าที่เหนือ
ชั้นกว่าคลาสสิค ซีรีส์ ทุกตัวท่ีผมได้ลองมา 
เวทีเสียงแผ่กว้าง และลึกเป็นสามมิติ อย่าง
โดดเด่น การแยกแยะ ชิ้นดนตรีท�าได้เลิศ ชิ้น
ดนตรต่ีางๆมบีรรยากาศห่อหุม้ชดัเจน สมจรงิ 
ไม่ว่าจะเป็นวงออร์เคสตรา ที่ถอยหลังลดหลั่น
กันไปทางด้านหลัง เหมือนล�าโพงหายไป 
(PSB Imagine T3) กว้างจนหลุดออกไปจาก
ขอบล�าโพงทั้งซ้ายและขวา ช่วยจ�าลองรูปวง
ดนตรีออกมาได้ดียิ่ง จนไม่อาจจะคิดได้ว่ามาก
จากแอมป์ราคาไม่ถึงครึ่งแสนเช่นนี้ เพราะ                  
แอมป์เกินแสนหลายๆเครื่องที่ผมฟังมาก็ไม่
อาจท�าได้เช่นนี้

กับดนตรีแจสส์เหมือนกัน การวางรูปวง
มันแยกแยะชัดเจน ผมเป็นคนแปลก แบบ
ขวางโลก ในขณะทีน่กัฟังแจสส์แบบสะสมส่วน
ใหญ่ คลั่งไคล้ผลงานบันทึกเสียงของ Rudy 
Van Gelder ที่ฝากไว้กับ Blue Note ในยุค
เสียงแบบโมโนกันจนแผ่น LP ราคาขึ้นไป
เป็นแสนๆบาท ตัวผมกับชอบซะเหลือเกินกับ

การบันทึกเสียงสเตรีโอของ RVG ที่แยกแยะ
เด็ดขาด วางวงชัดเจน เสียงกลองทางล�าโพง
ขวามนัชดันกั เปียนโนอยูท่างซ้ายหากเล่นผ่าน
ซสิเตม็ดีๆ กแ็ทบจะเหน็ภาพกนัเป็นหลงัๆ เบสส์                                                           
เล่นตามออกมาให้เสียงทุ้มแผ่ลงพื้น กระจาย
แบบไม่มีไดเร็คชันตามหลักทุกประการ ซึ่งกับ
การบันทกึแบบนี ้C 388 ถ่ายทอดออกมาได้ไม่มี
ตกหล่น ไม่มีความรู้สึกว่า “ไม่ถึง” แต่ประการ
ใด มีแต่ความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกไปกับเสียง
ดนตรีที่ฟังอยู่

หรือกับแผ่นที่บันทึกเสียงแบบโมโนมาก็
เถอะ แทร็คโปรดอย่าง If I Were a Bell ของ 
Mile Davis (Relaxing with Miles Davis: 
Prestige 7129) กับ The Great Quintet ใน
ยุค 50-60 ของ Miles ได้รับการถ่ายทอดผ่าน
ระบบท่ีมี C 388 เป็นแกนกลางออกมาได้ถึง
รส แม้การบันทึกเสียงจะเป็นโมโน แต่กลุ่มวง
กใ็หญ่โตเตม็ช่วงตรงกลางระหว่างล�าโพง และมี
การ “แยกแยะ” กนัอยูใ่นนัน้อย่างชดั ทีส่�าคญั 
เสียงไล่เรียงถอยหลังลงไปจนแทบจะเห็นรูป
ฮอลล์ การบันทึกเสียงกันเลยก็ว่าได้ 

คือหากจะให้บรรยายแนวเสียงของแอมป์.
เครือ่งนี ้ผมคงบอกได้อย่างเดยีวว่าเป็นแอมป์.
ทีใ่ห้เสยีงเป็นกลางมาก แต่ความเป็นกลางในที่
นี้ ไม่ใช่เสียงแบบ Flat ที่ตีความหมายถึงเสียง
แบบเรียบๆ ตรงๆ จืดๆหน่อยแบบนั้น แต่
เป็นกลางในที่นี้ของ C 388 คือความพร้อมที่
จะเปลี่ยนแนวเสียงไปกับแผ่นต่างๆที่เราเล่น
ผ่านมันไป เหมือนกิ้งก่าเปลี่ยนสีไปตามสิ่ง
แวดล้อม เช่น เมื่อเล่นเพลงแจสส์เก่าๆ มัน
ก็กลายเป็นแอมป์วินเทจ, เล่นคลาสสิคใหม่ๆ
ก็กลายเป็นแอมป์ออดิโอไฟล์, เล่นเพลงร้อง
ไฮ-เรสกอ็อกมาชดัใสแบบทีห่ลายคนชอบ, เล่น
เป็น EDM ก็ปล่อยเบสส์ตุ้บๆออกมาได้ถึงใจ

มนัเป็นความเป็นกลางทีห่าได้เฉพาะแอมป์.                                                                                    
ราคาแพงๆระดับไฮ-เอ็นด์เท่านั้น คือในความ
เชื่อของผมนั้น แอมป์ที่ดีมีหน้าที่ในการส่งต่อ 
“เสยีงต้นทาง” จากแหล่งโพรแกรมไปยงั “เสียง
ปลายทาง” คือล�าโพง โดยไม่มีการบิดพล้ิว 
แต่งเติม หรือท�าอะไรตกหล่นไประหว่างทาง
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ซึ่งในที่นี้ผมว่า C 388 
ประสบความส�าเร็จอย่างสูง

ภาคโฟโน MM นั้นมีขีดความสามารถที่
ดีอย่างน่าทึ่ง กับการทดสอบด้วยหัวเข็ม MC 
Phasemation PP-300 ขยายเกนด้วย Step 
Up Transformer Altec 4722 นั้น ภาคโฟโน                                              

ของ C 388 สอบผ่านด้วยคะแนนสูงมาก 
เพราะให้ความสงัดเงียบได้ดีเยี่ยมยอด เรียก
ว่าเร่งเสยีงดงัแทบจะสดุกม็เีสยีงซ่าออกมาน้อย
มากจนหากไม่เอาหไูปแนบล�าโพงกค็งไม่ได้ยนิ 
เป็นภาคโฟโนที่ฟังแล้วก็รู้ว่าคนออกแบบไม่ได.้
แถมมากันง่ายๆ เพราะเสียงที่ได้มานั้นผม
ไม่เห็นว่ามันจะด้อยกว่าภาคโฟโนแบบหลอด
ที่ผมใช้อยู่เลย แถมเงียบสงัดดีกว่าอีก เสียงที่
ถ่ายทอดหัวเข็มออกมาก็ราบเรียบ เป็นกลาง 
และสามารถใช้งานเป็นภาคโฟโนหลกัได้โดยไม่
จ�าเป็นต้องไปหาโฟโนภายนอกมาใช้ให้เปลือง

ก�าลงัขบั 150 วตัต์ต่อข้างแบบ NAD น่ีคง
ไม่มีล�าโพงอะไรที่แอมป์รุ่นนี้ขับไม่ออกกระมัง
ครับ ก�าลังดีจริง เร่งได้ดังบ้านส่ัน ไดนามิค
เยีย่ม พลงัเสยีงด ีเบสส์ลงได้ลกึกระแทกกระทัน้                                                              
เหลือใจ

สรุป

เมือ่แอมป์รุน่นีอ้อกมา ผมเชือ่เหลอืเกนิว่า
แฟนเก่า NAD ต้องตั้งข้อสงสัย หรือร้ายกว่า                                                  
นั้นอาจจะเป็นข้อรังเกียจไปด้วยซ�้า เมื่อการ
ดีไซน์พลิกจากคลาสส์-เอบี ที่เราคุ้นเคย มา
เป็น Digital Hypex แบบใหม่นี้ ไม่ผิดที่เรา
จะรู้สึกขึ้นมาทันทีว่า “มันสู้ของเก่าไม่ได้หรอก” 

ไม่ผิดที่จะคิดเช่นนั้น แต่ผิดหากคุณจะตัด
โอกาสที่จะทดลองฟังอย่างเปิดใจ

เปิดใจในที่นี้ึืคือลองฟังกันแบบไม่ต้องไป
สนใจว่าแอมป์เครื่องนี้ออกแบบมาอย่างไร จะ
คลาสส์อะไรแบบไหนไม่ต้องไปสนว่าเซียนๆ
บางคนพอได้ยินว่าเป็นแอมป์ ดิจิทัล ก็ติเตียน
ต่อว่าสารพดั ทัง้ๆทีต่วัเองไม่เคยแม้แต่ฟังเลย
ว่าโลกมันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้ว 

เอาเป็นว่าเวลาไปฟัง แค่สนแค่ว่ามันคือ
แอมป์ทีอ่อกมาอย่างดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะดไีด้ในราคา
นี้เครื่องหนึ่งเท่านั้นพอ 

จากนั้นก็นั่งฟังไปเรื่อยๆกับเพลงที่คุณ
ชอบ ฟังไปนานๆเรื่อยๆ ให้เวลาเยอะ ตัด
อคติไปให้หมด

แล้วลองถามตวัเองครบั เสยีงมนั “ด”ี ไหม 
ผมมั่นใจว่าคุณต้องบอกว่า “ดีมากกกกก” 

และหลายๆคนจะบอกเหมือนผมว่า “โ-ตร                                            
ดีเลย” 

แล้วยิ่งพอรู้ราคาขาย เทียบกับเสียงที่ได้. 
คุณจะบอกว่า “โ-ตร คุ้มเลย” 
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นี้, คือแอมปลิ ไฟเออร ์ที่ มำกควำม
สำมำรถ ด้วยให้กำรท�ำงำนได้อย่ำง

หลำกหลำย อันเปรียบได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ศนูย์กลำงของระบบเสยีงในกำรฟังเพลงอย่ำง
แท้จริง ด้วยพัฒนำกำรด้ำนกำรออกแบบที่
ก้ำวหน้ำกว่ำใคร มนัจงึเป็นได้ทัง้กำรท�ำหน้ำที่
ในฐำนะของปรีแอมปลิไฟเออร์ ด้วยมีอินพุท 
รองรบัทัง้ Line-Level และ Phono Input หรอื
จะให้ท�ำหน้ำที่เป็น DAC ก็ได้เพรำะมำพร้อม
กับดิจิทัล อินทุท ทั้ง Coaxial และ Optical 
หรือจะน�ำไปใช้งำนเป็น Headphone Amp ก็
พร้อมสรรพในเครื่องเดียว

มเิพยีงเท่ำนัน้ มนัยงัรองรบักำรเล่นเพลง
แบบ Streaming Music ด้วยคุณภำพเสียงอัน

N A D  C 3 6 8
H y b r i d  D i g i t a l  D A C  A m p l i f i e r
จาก Secrets of Home Theatre and High Fidelity / March, 2017

โดย Yogi Go, Ph.D.

  ■ แปลโดย “พิพัฒน”

ยอดเยี่ยมระดับ Hi-Resolution Audio ผ่ำน
ทำง Bluetooth AptX ได้อีกด้วย

เหนืออื่นใด NAD C 368 อินติเกรตเตด 
แอมปลิไฟเออร์ เครื่องนี้มันยังได้ถูกออกแบบ
มำภำยใต้แนวคิด MDC Modules ที่สำมำรถ
อัพเกรดตัวเองขึ้นไปตำมวิวัฒนำกำรของ
เทคโนโลยีได้อย่ำงไม่สิ้นสุด ด้วยกำรเปลี่ยน
เพียงแผงโมดูลที่เป็นพัฒนำกำรใหม่ๆเท่ำนั้น
เอง ไม่ว่ำจะเป็นเพือ่กำรรองรบักำรท�ำงำนของ
ระบบภำพแบบ 4K ผ่ำนทำง HDMI-Switching 
หรือกำรเพิ่มดิจิทัล อินพุท ตลอดจนกำรเพิ่ม
ระบบ Multi-room แบบไร้สำยที่ให้คุณภำพ
เสียงระดับ Hi-res และกับเครื่องที่เรำได้น�ำ
มำริวิวน้ีมันได้ผ่ำนกำรอัพเกรดเพื่อให้รองรับ

ระบบ BluOS ที่สำมำรถท�ำงำนเป็นแอมปลิ-               
ไฟเออร์แบบไร้สำยในระบบเครือข่ำยที่ใช้เล่น
เพลงแบบ Streaming Audio คุณภำพสูง                                   
ได้ทัง้จำก Wi-Fi,  Ethernet รวมทัง้ระบบไร้สำย
จำกอปุกรณ์ชิน้อืน่ๆของ Bluesound System 
ได้อย่ำงสะดวก

จุดเด่น
NAD C 368
Hybrid Digital DAC Amplifier

• เครื่องเดียวแต่สำมำรถท�ำงำนได้หลำก
หลำย เป็นได้ทัง้อนิตเิกรตเตด แอมป์, สเตรโีอ                                          
ปรแีอมปลิไฟเออร์, DAC, เฮดโฟน แอมป์ และ
รองรับกำรเล่นเพลงแบบไร้สำยผ่ำนระบบ 
Bluetooth

• สำมำรถอพัเกรดโดยเพิม่ BluOS Module                                                          
ได้ เพื่อรองรับกำรเล่น Streaming Music 
ระบบมัลติ-รูมผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Ethernet/
Wi-Fi ทั้งกำรเล่นแผ่นและเล่นเพลงจำก 
USB-Device โดยควบคุมกำรท�ำงำนได้อย่ำง
ง่ำยดำยด้วย BluOS Application ผ่ำน       
สมำร์ทโฟน, แท็บเล็ท และแล็บท็อป ท่ีเอื้อ
ควำมสะดวกให้ใช้งำนได้อย่ำงหลำกหลำย

• รองรับคุณภำพเสียงระดับ Hi-res        
Audio Format

• เอำท์พุทส�ำหรับ Sub-Woofer/Preamp 
สำมำรปรับแต่งได้

• ภำคแอมปลิไฟเออร์เป็นแบบ Class-D 
ที่สำมำรถบริดจ์ได้ในตัว

• ให้ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนอย่ำงโดดเด่น         
ด้วยคุณภำพเสียงที่ยอดเยี่ยมในทุกๆด้ำน

• โครงสร้ำงตัวถังเครื่องออกแบบและ
กอปรกันขึ้นมำอย่ำงมั่นคง แข็งแรง

เกริ่นน�า

เมื่ อนึกถึงชื่ อ NAD สิ่ งที่ ตำมมำใน
ควำมคิดค�ำนึงถึงของผมก็คือ เครื่องเสียงที่มี                                                       
หน้ำตำเรียบง่ำย ค่อนไปทำงอนุรักษ์นิยม 
และเป็นเครือ่งทีไ่มมคีณุสมบตัอินัไร้สำระใดๆ                                         
สอดแทรกเข้ำมำให้เห็น จำกกำรที่เคยเป็น
เจ้ำของผลิตภัณฑ์ NAD ในอดีตที่ผ่ำนมำ พบ
ว่ำ NAD ไม่เคยใส่ ‘ลูกเล่น’ อะไรที่ไร้ควำม
จ�ำเป็นประเภทสร้ำงสีสันให้แก่เครื่อง โดยหำ
ประโยชน์ใดทำงด้ำนคุณภำพเสียงไม่ได้ เช่น
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เครื่องส่วนใหญ่ที่มีจ�ำหน่ำยในตลำดให้เห็น
เลยแม้แต่น้อย

แต่ในทำงตรงกันข้ำม NAD กลับเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมทนทำนต่อกำรใช้งำน สิ่ง
ที่ใส่เข้ำมำผ่ำนฟังค์ชันต่ำงๆล้วนให้ผลในกำร
ใช้งำนจริง และมีให่เท่ำที่จ�ำเป็น รวมท้ังยัง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำอันสมเหตุสมผล และ
ที่ส�ำคัญเหนืออื่นใดก็คือ มีประสิทธิภำพกำร
ท�ำงำนอันยอดเยี่ยมมำก

อย่ำงไรก็ตำม, เมื่อไม่นำนมำนี้ ผลิตภัณฑ์
ของ NAD ได้ก้ำวผ่ำนกำรออกแบบในลักษณะ
ดัง้เดมิ ไปสูภ่ำพลกัษณ์ท่ีบ่งบอกควำมโดดเด่น
ด้ำนนวัตกรรมกำรออกแบบมำกยิ่งขึ้น ทั้ง
ภำยในและภำยนอก รวมทัง้ผลติภณัฑ์ทีม่ภีำพ
ลักษณ์กำรออกแบบอันสวยงำมซ่ึงอยู่ในเครือ
เดียวกัน ภำยใต้ชื่อ Bluesound อันเป็นที่รู้จัก
กันอย่ำงกว้ำงขวำงในฐำนะระบบเสียงแบบ
ไร้สำยที่มีประสิทธิภำพกำรท�ำงำนอันโดดเด่น 
และให้คุณภำพเสียงอย่ำงยอดเยี่ยมถึงระดับ
ไฮ เรโซลูชัน ส�ำหรับกำรใช้งำนภำยในบ้ำน
แบบมัลติ-รูม  

ในขณะที ่NAD เองกไ็ด้พัฒนำกำรออกแบบ                                                       
จำกที่เคยเป็นแอมปลิไฟเออร์ Class-A/B ไปสู่
แอมปลิไฟเออร์ที่มีประสิทธิภำพกำรท�ำงำน
มำกขึน้ ด้วยกำรออกแบบในลกัษณะ Class-D                                          
Amplifier

ผลิตภัณฑ์ล่ำสุดของ NAD ส่วนใหญ่ มัก
จะสะท้อนถึงนวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบที่                                                      
บ่งบอกควำมก้ำวหน้ำและทันสมยัได้เป็นอย่ำง
ดี เช่น Model C 368 ที่ได้น�ำมำรีวิครั้งนี้ ซึ่ง
ด้วยพืน้ฐำนของกำรเป็นเครือ่งสเตรโีอ แอมป์. 
พร้อมอะนำลอ็ก อนิพทุ ผนวกสวทิชงิ ฟังค์ชนั 
ต่ำงๆทีร่วมทัง้กำรมภีำคโฟโน อนิพทุ อำจท�ำให้.                                                 
หลำยๆคนเข้ำใจผิดได้ ว่ำมันก็เหมือนแอมปลิ-                                                      
ไฟเออร์ส่วนใหญ่ในท้องตลำด

แต่เมือ่ได้พจิำรณำอย่ำงใกล้ชดิแล้ว จะพบ
ว่ำมันสำมำรถให้อะไรได้ ‘มำก’ กว่ำนั้น เพรำะ
นอกจำกพื้นฐำนที่เหมือนกับแอมป์ทั่วๆไป
แล้ว มันยังสำมำรถท�ำหน้ำที่เป็นเครื่อง DAC 
ที่รองรับ Digital Source ได้อย่ำงหลำกหลำย
อีกด้วย รวมทั้งยังเล่นเพลงแบบ Stream-
ing ผ่ำนระบบไร้สำยที่มีคุณภำพสูงอย่ำง 
Bluetooth AptX ได้อีกด้วย และหำกคิดว่ำที่
ให้มำนี้ยังไม่มำกพอ มันยังสำมำรถท�ำหน้ำที่
เป็น Headphones Amp ที่ท�ำงำนร่วมกับ
เฮดโฟนคุณภำพสูงได้เต็มประสิทธิภำพอย่ำง

กำรท�ำงำนของเครื่องก็อยู่ที่ด้ำนหลัง มีเสำ
รับสัญญำณบลูทูธ และขั้วต่อล�ำโพงอีกสองชุด 
ทำงด้ำนขั้วต่อส�ำหรับอะนำล็อก เอำท์พุท ให้.
เลือกใช้งำนได้ในลักษณะของ Pre-Out หรือ 
Sub-Out ตำมทีต้่องกำร หำกเลอืกให้ท�ำหน้ำที่
เป็นปรี-เอำท์ เครื่องก็จะท�ำหน้ำที่เสมือนเป็น
ปรีแอมปลิไฟเออร์แบบ Full-Range เพื่อกำร
ท�ำงำนร่วมกับแอมปลิไฟเออร์ภำยนอก ใน
กรณีที่เลือกให้ท�ำหน้ำที่เป็นสับ-เอำท์ มันจะ
ส่งผ่ำนสัญญำณที่ต�่ำกว่ำ 150 เฮิทซ์ ไปยัง 
Active Sub-Woofer ให้ขับสัญญำณในย่ำนที่
ต�่ำกว่ำนั้นลงไป 

NAD C 368 ยังมำพร้อม 12V Trigger 
In/Out, RS-232 Port และรีโมท คอนโทรล ที่
ใช้ควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องในทุกฟังค์ชัน

ด้วยหลักกำรออกแบบ MDC ท�ำให้เครื่อง
สำมำรถขยำยหรอืเพิม่กำรท�ำงำนได้ด้วย MDC 
Module อีกสองชุด ที่สำมำรถเลือกใช้งำน     
ได้ตำมต้องกำรทัง้ DD HDM-1 (Direct Digital 
HDMI), DD USB 2.0 และ BluOS โดยที่ DD 
HDM-1 Module นั้นรองรับกำรท�ำงำนกับ
ระบบภำพแบบ 3D 1080p โดยมพีอร์ท HDMI 
ให้สี่ชุด แยกเป็นสำมอินพุท และหนึ่งเอำท์พุท 
ซึง่ทัง้หมดเอือ้ประโยชน์ส�ำหรบักำรใช้งำนร่วม
กบักล่องรบัสญัญำณภำพ (Cable Box) ต่ำงๆ
ได้อย่ำงสะดวก รวมทั้งกับอุปกรณ์เครื่องเล่น
ระบบภำพ และเครื่องเล่นบลู-เรย์ด้วย

ส่วน DD USB 2.0 Module นั้น รองรับ
กำรเชื่อมต่อผ่ำนทำงพอร์ท USB เพื่อกำร
เล่นไฟล์เสียงจำกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และ
คอมพิวเตอร์ ในขณะที่ BluOS Module นั้น 
ส�ำหรับกำรใช้งำนร่วมกับอุปกรณ์ต่ำงๆของ 
Bluesound ที่เป็นระบบไร้สำยในรูปแบบของ
มัลติ-รูมที่เอื้อควำมสะดวก และคล่องตัวให้กับ
ทุกๆห้อง หรือทุกๆพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนเฉพำะ
สำมำรถรับฟังเพลงได้อย่ำงเป็นอิสระ เฉพำะ
จุด โดยสำมำรถเลือกแหล่งที่มำของควำม
บนัเทงิ หรอื Source ได้อย่ำงหลำกหลำย ไม่ว่ำ 
จะเป็นจำกผู้ให้บริกำร อำทิ Sportify, TIDAL, 
TuneIn เป็นต้น โดยสำมำรถรองรับไฟล์เสียง
ได้ด้วยควำมละเอยีดสงูสดุถงึระดบัไฮ-เรโซลชูนั 
24-bit/192kHz ในแบบไร้สำย

เครื่องที่น�ำมำรีวิวนี้ได้ผนวก BluOS Mo-
dule มำเรยีบร้อยแล้ว จึงท�ำให้ BluOS เสมอืน
เป็นแหล่งโพรแกรมหนึ่งของ Model C 368 
เครือ่งนี้ เมือ่พจิำรณำจำกคูม่ือกำรใช้งำนแล้ว 

แท้จริง และเหนืออื่นใดด้วยคุณสมบัติพิเศษที่
ถกูออกแบบมำในลกัษณะของ MDC: Modular                                        
Design Construction ท�ำให้มันสำมำรถ
อัพเกรดประสิทธิภำพกำรท�ำงำนให้เท่ำทัน
เทคโนโลยีที่ก้ำวล�้ำได้อย่ำงไม่มีที่สุด

ซึ่งด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นที่กล่ำวมำ
ทัง้หมดนัน้ มนัได้ถกูผนวกรวมอยูใ่นเครือ่งทีม่ี
รำคำเพียงแค่ US$899.- เท่ำนั้นเอง

ส�ำหรับเครื่องที่น�ำมำรีวิวครั้งนี้ มำพร้อม
กำรอพัเกรดขึน้ไปอกีระดบัด้วย BluOS Module                                                         
(บวกรำคำเพิ่มอีก US$399.-) ส�ำหรับกำร
เล่นในระบบมัลติ-รูม แบบไร้สำยผ่ำนระบบ
เครอืข่ำย ทีใ่ห้คณุภำพเสยีงสงูถงึระดบัไฮ-เรส 
ออดิโอ ที่เมื่อพิจำรณำโดยภำพรวมแล้วยำก
ที่จะพำผลิตภัณฑ์อื่นใดในประเภทเดียวกัน 
ที่จะสำมำรถขยำยกำรรองรับกำรท�ำงำนได้     
หลำยหลำกมำกมำยถึงขนำดนี้ได้ นอกจำก
เครื่องรุ่นใหญ่จำกค่ำยเดียวกัน คือ Model 
C 388 นั่นเอง ที่สำมำรถท�ำได้เช่นเดียวกันนี้

กำรผนวก BluOS Module เข้ำมำ ท�ำให้มนั                                                     
ง่ำยต่อกำรท�ำงำนร่วมกบัผลติภณัฑ์อืน่ๆ ของ 
Bluesound เพื่อกำรเล่นเพลงแบบไร้สำยใน
ลักษณะมัลติ-รูม ได้อย่ำงสะดวก และง่ำยดำย 
รวมทั้งยังสำมำรถให้คุณภำพเสียงได้อย่ำง
ยอดเยี่ยมในระดับ State-of-the-Art เท่ำที่
ประสิทธิภำพของเทคโนโลยีที่เป็นพัฒนำกำร
ล่ำสุดของ Hi-Definition Streaming Music 
จะสำมำรถให้ออกมำได้

การออกแบบ, 
คุณสมบัติ 
และการเซ็ท-อัพ

Model C 368 ก็มีภำพลักษณ์ดังเช่น
เครื่องของ NAD ที่เรำต่ำงมักคุ้นกันอยู่ คือ
มหีน้ำตำท่ีเรยีบง่ำยบนโครงสร้ำงตวัถงัเครือ่ง
สีเทำท่ีแลดูมั่นคง แข็งแรง และมีงำนฝีมือที่
ประณตีเป่ียมไปด้วยคณุภำพ แผงหน้ำปัดแลดู
รำบเรียบ สะอำดสะอ้ำน มีเพียงแผงดิสเพลย์
แบบ LCD กับปุ่มเสียบแจ็คส�ำหรับเฮดโฟน 
พร้อมปุ ่มกดสถำนะกำรท�ำงำนของเครื่อง
แบบขึ้น/ลง ซ้ำย/ขวำ และลูกบิดควบคุมระดับ
ควำมดังเสียง

ท่ีแผงหลังของเครื่อง มีอินพุทให ้ทั้ง       
อะนำล็อกและดิจิทลที่เป็นแบบโคแอ็กเชียล                                               
และออพทิคัล พร้อมช่องเสียบสำยไฟ AC 
แบบถอดเปล่ียนได้ สวิทช์ Power เปิด/ปิด
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Canto CD3t และเปรียบเทียบกับ Bel Canto 
DAC2.5 ในขณะที่กำรทดสอบประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำนอบบไร้สำยนั้นผมได้ทดลองผ่ำน
ระบบเครือข่ำยโดยใช้สัญญำณบลูทูธ ในกำร
เล่น Streaming Music จำกสมำร์ทโฟนและ
แล็บท็อปผ่ำนทำงโมดูล BluOS

การลองเล่น
และความประทับใจในน�้าเสียง

ผมใช้เวลำไม่นำนเลยในกำรค้นพบควำม
ประทับใจที่ได้จำก NAD C 368 เครื่องนี้ ทั้ง
ในแง่ของคุณภำพเสียง และควำมหลำกหลำย
ในควำมสำมำรถต่ำงๆที่มีในตัว ซึ่งล้วนสร้ำง
ควำมประหลำดใจให้แก่ผมอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะ
กับฟังค์ชันต่ำงๆที่มีให้นั้น ล้วนให้กำรท�ำงำน
อย่ำงยอดเยี่ยม ซึ่ง-นี้, ต้องยกควำมดีควำม
ชอบให้กับทีมออกแบบของ NAD ที่สำมำรถ
รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งมีนวัตกรรมอันอันก้ำว
ล�้ำ และให้ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนอย่ำงโดด
เด่นรอบด้ำน

เริ่มจำกกำรท�ำงำนกับอะนำล็อก อินพุท 
นั้น NAD C 368 ให้สมดุลเสียงตลอดย่ำน
ควำมถี่ออดิโอที่เป็นเลิศ และยอดเยี่ยมมำก 
กำรท�ำงำนในแบบคลำสส์-ดี พร้อมก�ำลังขับ
อย่ำงต่อเนื่องที่ 80 วัตต์/แชนเนล ทั้งที่โหลด                                                          
อมิพแีดนซ์ 4 โอห์ม หรอื 8 โอห์มนัน้ มนัให้เสยีง                                                         
ออกมำได้อย่ำงสมจรงิทกุทีร่ะดบัควำมดงัโดยทีม่ิ
ก่อให้ล�ำโพงเกดิควำมเครยีด หรอืแสดงอำกำร
ล้ำออกมำแต่อย่ำงใด แม้กระทั่งที่ระดับควำม
ดงัเกนิกว่ำปกตทิีผ่มเล่นและฟังอยู ่มนักย็งัคง
ให้กำรท�ำงำนอย่ำงมัน่คง ขณะเดยีวกนัเม่ือน�ำ
พจิำรณำร่วมคณุสมบตัทิีร่ะบวุ่ำ มนัให้ Dynamic                                                          
Power ออกมำได้ถงึ 120 วตัต์, ที ่8 โอห์ม หรอื 
200 วตัต์, ที ่4 โอห์ม แล้วมนัท�ำให้เรำสำมำรถ
เล่นกับดนตรีหลำกรูปแบบได้อย่ำงสบำยใจยิ่ง

กล่ำวในแง่ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของ
ภำค DAC ใน Model C 368 แล้ว พบว่ำ
มันยอดเยี่ยมอย่ำงน่ำทึ่งมำก ด้วยกำรใช้ชุด
ประมวลผลของ Burr-Brown PCM1795 DAC 
Chip ที่สำมำรถรองรับกำรท�ำงำนได้ถึงระดับ 
32-bit/192Hz นัน้มนัสำมำรถเทยีบเคยีงเคร่ือง 
DAC ที่ท�ำออกมำจ�ำหน่ำยในระดับไฮ-เอ็นด์                                                                
ได้อย่ำงน่ำทึ่งมำก โดยให้ทั้งรำยละเอียด
ต่ำงๆของเสียง และภำพลักษณ์เวทีเสียงหรือ 
Soundstage ออกมำได้อย่ำงยอดเยี่ยมมำก

จำกแทรค็ Niculela Es Una Historia ในอลับมั                                                                   

พบว่ำกำรใส่ชุดโมดูลเข้ำเครื่องนั้นสำมำรถท�ำ 
ได้ง่ำยๆแบบ Plug n’ Play เพยีงเปิดฝำปิดช่อง                                                   
(Slot) ออกมำด้วยกำรคลำยสกรูว์ยึด จำกนั้น
เสียบโมดูลที่ต้องกำรใช้งำนเข้ำไป แล้วขัน       
สกรูว์ยึดกลับเข้ำไปให้เรียบร้อย จำกนั้นก็
สำมำรถใช้งำนได้ทันที

กำรใช้งำน BluOS Mode ในเครื่อง NAD 
C 368 สำมำรถควบคุมได้ง่ำยๆผ่ำนทำง
แอพพลิเคชัน BluOS ที่ดำวน์โหลดมำใช้งำน
ได้ฟรีทั้งจำก iOS, Android, Window และ 
MAC OS X โดยเก็บไว้ในสมำร์ทโฟน หรือ
แท็บเล็ท ซึ่งเวอร์ชันล่ำสุดของแอพพลิเคชัน
นี้ คือ v2.10.0 นั้นให้กำรท�ำงำนที่ดีมำก รวม
ทัง้ใช้งำนได้อย่ำงง่ำยดำย ไมมคีวำมยุง่ยำกแต่
อย่ำงใด หำกใครทีคุ่น้กบักำรใช้งำน BluOS กบั
เครื่องของ Bluesound แล้ว จะทรำบดีว่ำมัน
สะดวกและง่ำยดำยเพียงใด และ BluOS Mo-
dule นี ้กส็ำมำรถใช้ควบคมุและท�ำงำนร่วมกบั
เครื่องต่ำงๆ ของ Bluesound ได้เช่นเดียวกัน

ผมได้รบัล�ำโพง Bluesound PULSE MINI 
มำพร้อมๆกับ NAD C 368 ที่ผนวก BluOS 
Module เครือ่งนีใ้นเวลำเดยีวกนั ท�ำให้สำมำรถ                                                         
ลองเล่นเครื่อง NAD กับอุปกรณ์ของ Blue-
sound ได้ทันที โดยตัวโมดูลนั้นมีระบบบลูทูธ
ที่เป็น Firmware พัฒนำกำรล่ำสุดในตัว กำร
ใช้งำนบลูทูธกับเครื่องน้ีจึงควรเลือกกำรเล่น
ผ่ำน BluOS Module ซึ่งจะให้ประสิทธิภำพดี
กว่ำระบบบลูทูธพื้นฐำนที่ผนวกอยู่ใน Model 
C 368

BluOS Module สำมำรถเข้ำถึงระบบ 
เครือข่ำยได้ทั้งผ่ำนทำง Ethernet และอุปกรณ์ 
Wi-Fi Dongle ทีส่ำมำรถเสยีบเข้ำพอร์ท USB 
ทีต่วัโมดลูได้อย่ำงสะดวก ซึง่ในกำรลองเล่นนัน้
ผมได้ลองด้วยกำรเชือ่มต่อทัง้สองรปูแบบ และ
พบว่ำมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยำกแต่อย่ำงใด อย่ำงไร
ก็ตำมนอกจำกพอร์ทยูเอสบีที่ตัวโมดูลจะให้.                                               
ใช้กับตัวรับระบบไว-ไฟได้แล้ว มันยังสำมำรถ
ใช้งำนในฟังค์ชันอื่นได้ด้วยโดยที่มิได้มีแจ้ง
ไว้ในคู่มือแต่อย่ำงใด เช่น หำกน�ำเครื่องเล่น
แผ่นอย่ำง Disk Drive มำต่อที่พอร์ทยูเอสบี
ของตัวโมดูล ในกำรท�ำงำนนั้น C 368/BluOS 
จะสำมำรถเลือกไฟล์เพลงที่จะเล่นได้เองโดย
อัตโนมัติ อำทิ MP3, AAC, WAV เป็นต้น 
โดยที่สำมำรถควบคุมกำรท�ำงำนผ่ำน BluOS 
App ได้ ซึ่งมันเป็นเร่ืองน่ำประหลำดใจอัน
ยอดเยี่ยมมำก

กล่ำวโดยรวมแล้วกำรตัง้ค่ำส�ำหรบักำรเริม่
ต้นใช้งำน Model C 368 มนัเป็นเรือ่งทีส่ะดวก 
และใช้งำนได้ง่ำยดำยมำก ผมชอบระบบเมนู
ของมันที่ช่วยให้เข้ำถึงควำมต้องกำรใช้งำนได้.
อย่ำงรวดเรว็ ไม่ว่ำจะส่ังกำรจำกปุม่ทีแ่ผงหน้ำ
ปัด หรือรีโมท คอนโทรล ก็ตำม ซึ่งผมได้ลอง
ใช้งำนในกำรเซท็-อพัเครือ่งทัง้สองรปูแบบ ซึง่ 
Model C 368 มีคุณสมบัติเด่นที่สำมำรถตั้ง
ค่ำต่ำงๆได้อย่ำงง่ำยดำยและรวดเรว็มำก รวม
ทัง้ยงัพร้อมท�ำงำนโดยอตัโนมตัอิย่ำงในขณะที่ 
อยู่ในสภำวะ Stand-By นั้น เมื่อมีสัญญำณ
ป้อนเข้ำมำไม่ว่ำจะเป็นอะนำล็อก หรือดิจิทัล 
มันก็พร้อมท�ำงำนในทันที โดยที่มิพักต้อง
ไปเริ่มต้นแต่อย่ำงใด และให้ใช้แอพพลิเคชัน                                             
ควบคุมกำรท�ำงำนได้ในทันที รวมทั้งในกำร                                                            
เซท็-อพัระบบ Multi-room หรอื Home Network ก็
สำมำรถตัง้ค่ำต่ำงๆผ่ำนภำพทีเ่หน็บนหน้ำจอ                                                                    
ของแอพพลิเคชันได้อย่ำงสะดวกเช่นกัน

ส่วนใหญ่แล้วในกำรใช้งำนผมเลือกที่จะ  
ใช้กำรควบคุมเครื่องผ่ำนทำงรีโมท คอนโทรล 
ซึง่มันให้ควำมรูส้กึกระชบัและถอืได้ถนดัมัน่คงดี 
ปุ่มปรบัต่ำงๆได้ถกูจดัวำงเอำไว้อย่ำงเหมำะสม 
ช่วยให้กำรควบคุมเครื่องสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง
บำงครั้งยังใช้ควบคุมกำรเล่น BluOS ได้อย่ำง                                               
สะดวกและคล่องตวัด้วย อำท ิกำร Play, Pause                                                                    
รวมทั้งกำรเดินหน้ำ/ย้อนกลับ อย่ำงไรก็ตำม
หำกเล่นอยูใ่น BluOS Mode แล้ว ผมมกัจะใช้กำร                                                           
ควบคมุผ่ำนทำงสมำร์ทโฟนมำกกว่ำ เพรำะมนั
สะดวกและเข้ำถึงควำมต้องกำรได้รวดเร็วกว่ำ 
อย่ำงเช่นกำรใช้ควบคมุกำรเล่นกบั Bluesound                                              
PULSE MINI ที่สำมำรถใช้ควบคุมกำรท�ำงำน
จำกทุกๆแห่งภำยในบ้ำนได้อย่ำงสะดวกและ
คล่องตัวมำก

ด้วยคุณสมบัติเด่นมำกมำยที่ผนวกอยู่ใน
ตัว NAD C 368 นั้น น่ำเสียดำยที่ไม่มีปุ่ม 
By Pass ระบบโฮม เธียเตอร์ ให้มำด้วยในรุ่น
ปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม, ทรำบมำว่ำผู้ผลิตจะใส่
เข้ำมำให้ในลกัษณะของกำรอพัเกรดซอฟท์แวร์ 
ซึ่งจะมีออกมำในไม่ช้ำนี้อย่ำงแน่นอน

ระหว่ำงกำรลองเล่น ผมใช้ NAD C 368 
ขับล�ำโพง NHT M6 ที่ให้เวสียงกลำง/แหลม 
ซึ่งอยู่ในชุด Evolution T6 ส่วนชุดเบสส์ โมดูล 
หรือ NHT B6 นั้นใช้ขับโดย Bel Canto S300 
ผ่ำนทำงช่องสัญญำณ Sub-Out ของ Model 
C 368 ในขณะที่ภำค DAC ของเครื่องท�ำงำน
รบัสญัญำณดจิิทลัมำจำกทรำนสพอร์เทอร์ Bel 
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The Best of Najee (1995) เสยีงฟลทูท่ีให้ออกมำ
นัน้มนัสำมำรถพำผมเข้ำถงึรำยละเอยีดต่ำงๆ                                                                             
บนเวทีเสียงได้อย่ำงใกล้ชิดมำก เป็นน�้ำเสียง
ที่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรฟังให้กับผม 
ได้อย่ำงน่ำพึงพอใจมำก

ในกำรเทียบเคียงกำรท�ำงำนแบบ A-B 
Test กบั Bel Canto DAC2.5 พบว่ำประสทิธภิำพ                                                                       
กำรท�ำงำนของทัง้สองมคีวำมใกล้เคยีงกนัมำก 
โดย DAC2.5 ให้น�ำ้เสยีงทีข่ึน้ขอบพอประมำณ 
รวมทั้งมีเวทีเสียงที่ลึกกว่ำ และเสียงร้องที่         
นุ่มนวลกว่ำเล็กน้อย ในขณะที่ภำพรวมของ
เสยีงนัน้ C 368 ให้น�ำ้เสยีงทีพุ่่งออกมำด้ำนหน้ำ                                              
มำกกว่ำ ซึ่งอำจจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังบำง
รำยทีช่อบฟังน�ำ้เสยีงทีใ่ห้บรรยำกำศเสยีงออก
มำใกล้ชิดเช่นนี้

ส�ำหรบักำรเปรยีบเทยีบกำรท�ำงำนในภำค                                                                                              
เฮดโฟน แอมป์ ของทัง้สอง พบว่ำมีควำมแตกต่ำง                                                                                  
ทำงด้ำนบคุลกิเสยีงของแต่ละเครือ่งอย่ำงเห็น
ได้ชัด ในขณะที่ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนนั้น
มีควำมใกล้เคียงกันมำก โดยที่ NAD C 368 
นั้นให้สมรรถนะกำรท�ำงำนออกมำได้อย่ำง                                                    
เหนอืชัน้ และด้วยรำคำค่ำตวัทีต่�ำ่กว่ำ DAC2.5 
ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

ในขณะทีภ่ำค DAC พืน้ฐำนทีผ่นวกอยูใ่น NAD 
C 368 ให้สมรรถนะกำรท�ำงำนออกมำได้อย่ำง                                                                    
น่ำพงึพอใจนัน้ กำรท�ำงำนของภำค DAC ทีมี่อยู่
ในโมดลู BluOS นัน้ให้ออกมำได้อย่ำงโดดเด่น                                                          
มำก ซึ่งตลอดเวลำที่ผมลองเล่นนั้นพบว่ำมัน  
ให้ควำมน่ำประทับใจอย่ำงยิ่ง แม้อำจจะดูว่ำ
รำคำ US$399.- นัน้ค่อนข้ำงสงูอยูบ้่ำง แต่หำก
คณุก�ำลงัมองหำระบบไร้สำยทีใ่ห้คณุภำพสงูใน
ระดับไฮ-เรโซลูชัน สตรีมมิง มิวสิค แล้วล่ะก้อ 
มันคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนอย่ำงยิ่งและนั้นเป็นสิ่ง
ที่ผมพบด้วยตัวเองจำกกำรฟังเพลงผ่ำนกำร
ควบคุมด้วยแอพพลิเคชัน BluOS ดังที่ได้เคย                                                             
บอกกล่ำวเอำไว้ก่อนหน้ำนี้ ว่ำผมสำมำรถเล่น
เพลงแบบไร้สำยจำกหลำกหลำยแหล่งที่มำ ไม่
ว่ำจะเป็นจำกทีจ่ดัเกบ็เอำไว้ในห้องสมดุดนตรทีี่
อยูใ่น NAS: Network Attached Storage หรอื
จำกผู้ให้บริกำร Music Provider ที่มีให้เลือก
มำกมำย หรอืจะเลอืกฟังจำกวทิยอุนิเตอร์เนท็ 
รวมทั้งกำรเล่นผ่ำนระบบบลูทูธ ตลอดจนจำก
อุปกรณ์ยูเอสบีผ่ำนทำงพอร์ทท่ีมีให้พร้อม 
นั้น, ล้วนแล้วแต่คือควำมน่ำประทับใจ และ
คุ้มค่ำต่อกำรอัพเกรดด้วย BluOS Module  
อย่ำงแท้จริง

กล่ำวโดยรวมแล้ว NAD C 368 พร้อม 
BluOS Module มนัช่วยเตมิเตม็ควำมต้องกำร
ของผมในกำรแสวงหำทั้งประสิทธิภำพกำร
ท�ำงำนของระบบอนัสมบรูณ์ และกำรได้มำซึง่
คุณภำพเสียงอันยอดเยี่ยมได้เป็นอย่ำงดี อีก
ท้ังยงัช่วยให้กำรฟังเพลงของผมมเิพยีงสำมำรถ
เลอืกได้อย่ำงหลำกหลำยมำกยิง่ขึน้เท่ำนัน้ หำก
ยงัช่วยเอือ้ควำมสะดวกให้อย่ำงมำกอกีด้วย โดย
เฉพำะกับกำรควบคุมผ่ำนแอพพลิเคชันบน                                                  
สมำร์ทโฟนนั้น มันช่วยให้ทุกอย่ำงทั้งสะดวก
และง่ำยดำยขึ้นมำก ยิ่งเมื่อน�ำมำใช้ร่วมกับ
ระบบไร้สำยจำกผลติภณัฑ์ต่ำงๆของ Bluesound                                                                                                                                        
ด้วยแล้ว จะพบว่ำกำรติดตั้งระบบเสียงในห้อง 
หรอืบรเิวณต่ำงๆภำยในบ้ำนนัน้ นอกจำกเป็น
เรือ่งท่ีสำมำรถท�ำได้ง่ำยๆแล้ว มนัยงัให้ควบคมุ                                                                                               
กำรท�ำงำนทีแ่ยกเป็นอสิระ และมคีวำมคล่องตวั                                                                                          
สูงในกำรเล่นอีกด้วย

ทำงด้ำนคุณสมบัติของระบบบลูทูธที่มีใน 
NAD C 368/BluOS นัน้ เป็นเวอร์ชนัล่ำสุดแบบ 
AptX ที่ให้คุณภำพเสียงเหนือกว่ำระบบบลูทูธ                                                                             
ทั่วไป ซึ่งเป็นคุณภำพเสียงในระดับที่นักฟัง
ที่เอำจริงเอำจังกับคุณภำพเสียงนั้น มีควำม                                                                         
พึงพอใจอย่ำงยิ่ง ยิ่งไปกว่ำนั้น BluOS ยัง
รองรับกำรเข้ำรหัสเสียงคุณภำพสูงที่เป็น
พัฒนำกำรล่ำสุดของเทคโนโลยีระบบไร้สำย
อย่ำง MQA: Master Quality Authenticated 
อีกด้วย และจำกกำรลองเล่นไฟล์เสียงที่เข้ำ
รหัส MQA ผ่ำนทำง C 368/BluOS มนัสำมำรถ
น�ำมำซ่ึงคุณภำพเสียงยอดเยี่ยมในระดับ                                                      
ไฮ-เรโซลูชัน สตรีมมิง ให้สัมผัสได้อย่ำงน่ำทึ่ง
มำก และนั้นมันเป็นกำรบ่งบอกถึงควำมเป็น
เลิศทั้งในส่วนของ NAD C 368 และ BluOS 
Module ได้เป็นอย่ำงดี

จำกอัลบัม Private Dancer (2015 Re-
mastered Version) ของ Tina Turner ได้สื่อ
ให้เห็นถึงควำมยอดเยี่ยมของคุณภำพเสียง
จำกกำรเล่นไฟล์ MQA ได้เป็นอย่ำงดี ทั้งด้วย
น�้ำเสียง ที่เปิดกว้ำง กระจ่ำงใส และอุดมไป
ด้วยรำยละเอียดนำนำ อันเหนือกว่ำอัลบัมซีดี
ชุดเดียวกันนี้ให้ออกมำอย่ำงชนิดที่สำมำรถ
สัมผัสได้ชัดเจน

แม้ว่ำผมจะมปีระสบกำรณ์จำกกำรทดสอบ
เครื่องต่ำงๆมำพอสมควร ทั้งจำกกำรเล่น                                                                                   
เครือ่งเสยีงทัว่ๆไป และกำรเล่นผ่ำนระบบไร้สำย                                                                             
บอกได้เลยว่ำไม่มคีรัง้ใดทีจ่ะท�ำให้ผมรูสึ้กทึง่กับ
คุณภำพเสียงจำกกำรเล่นระบบไร้สำยผ่ำน 

NAD C 368/BluOS ชุดนี้ ที่สำมำรถรังสรรค์
คุณภำพเสียงออกมำได้อย่ำงน่ำทึ่งมำก โดย
เฉพำะกับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพใน
กำรรองรับเทคโนโลยี MQA นั้น บอกได้เลย
ว่ำมันคือควำมเหนือชั้นอย่ำงแท้จริง และเป็น
สิ่งที่ท�ำให้ผมสัมผัสได้ถึงมิติใหม่ของคุณภำพ
เสียงจำกระบบไร้สำยอย่ำงที่ไม่เคยรู้สึกหรือ
รับรู้ได้เช่นนี้มำก่อนเลย

สรุป

กล่ำวได้ว่ำ NAD C 368 ที่มำพร้อมกำร
อพัเกรดด้วย BluOS Module ชดุนี ้คอืผลติภณัฑ์
ที่เปี ่ยมไปด้วยคุณค่ำ และสำมำรถรังสรรค์
ควำมยอดเยีย่มประดำมทีีบ่รรจเุอำไว้ออกมำให้.
สมัผสัได้อย่ำงชดัแจ้ง โดยเฉพำะกบักำรเข้ำถงึ                                           
คุณภำพเสียงระดับสูงแบบไฮ-เรโซลูชันด้วย
ระบบกำรท�ำงำนแบบไร้สำยทีใ่ห้ออกมำได้อย่ำง
ยอดเยี่ยมมำก

และหำกกล่ำวเฉพำะ NAD C 368 มนักค็อื 
Hybrid DAC Amplifier ทีม่ำกควำมสำมำรถใน
ตวัเอง ซึง่ให้กำรท�ำงำนได้หลำยหลำกเปรยีบได้.                                                          
กับมดีทหำรสวิส (Swiss Army Knife ทีห่ำกคณุ
หลงป่ำด้วยมดีนีเ้พยีงเล่มเดยีว คณุกส็ำมำรถมี
ชีวิตรอดจนได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงแน่นอน) 
อำทิ กำรเป็นทั้งอินติเกรตเตด แอมปลิไฟออร์                 
สำมำรถท�ำหน้ำที่ปรีแอมป์ชั้นดีได้ อีกทั้งยัง
เป็นได้ทั้ง DAC ในตัว หรือจะให้ท�ำหน้ำที่เป็น
เฮดโฟน แอมป์ โดยเฉพำะก็ได้ นอกจำกนี้                                
ยังผนวกระบบลูทูธทั้งรับและส่งได้ในตัวเอง                                                 
หรือจะให้ท�ำงำนในแบบ Network Streamer 
ด้วยกำรเพิ่ม BluOS Module ก็สำมำรถท�ำ   
ได้อย่ำงสะดวก 

อย่ำงไรก็ตำมคุณสมบัติที่ดีก็หำได้บ่งบอก
ว่ำนัน้คอืผลิตภัณฑ์ทีด่ด้ีวยแต่อย่ำงใด แต่ควำม
ประทับใจที่มีให้ต่อ NAD C 368 นั้นไม่เพียง
เฉพำะด้วยตัวมันเองที่มีคุณสมบัติต่ำงๆอัน
ยอดเยีย่มเท่ำนัน้ หำกมนัยงัให้คณุภำพเสยีงที่
ยอดเยีย่มออกมำให้สมัผสัได้อย่ำงน่ำประทบัใจ                                               
อีกด้วย

ขณะเดียวกันกำรได้อัพเกรดด้วย BluOS 
Module จะยิ่งเป็นกำรเสริมประสิทธิภำพกำร
ท�ำงำนของมันให้โดดเด่นและยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น
ไปอีก อำทิ ควำมสำมำรถในกำรรองรับ MQA 
ทื่ท�ำให้กล่ำวโดยรวมแล้วมันคือกำรลงทุนเพิ่ม
ที่คุ้มค่ำมำกทีเดียว
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นอกจากการแปรงฟันแล้ว ทันตแพทย์
มักแนะน�าให้เราใช้ไหมขัดฟันเป็น

ประจ�าทุกวัน เพื่อขจัดคราบพลัค (Plaque) 
และเศษอาหารบริ เ วณท่ีแปรงสีฟ ัน ไม ่
สามารถเข้าถึงได้ แต่น้อยคนนักที่จะท�าตาม 
เนื่องจากมองว่ายุ ่งยากและใช้เวลา นั่นคือ
เหตุผลที่แบรนด์ Waterpik สัญชาติอเมริกา
ได้ผลิตเครื่องท�าความสะอาดฟันชื่อ Waterpik 
Water Flosser ออกมากว่า 30 ปีแล้ว และ
ได้รับผลตอบรับที่ดีจากทันตแพทย์ทั่วโลก จน
เรียกว่าเป็นแบรนด์อันดับ 1 ท่ีทันตแพทย์
แนะน�าให้คนไข้ใช้ได้เลย (อ้างอิงจาก https://
www.waterpik.com/oral-health/clinical-
research) 

• Easy ใช้งานง่ายและเหมาะกับทุกคน
• Fast ใช้เวลาเพียงแค่วันละ 1 นาที แลก

ปร ะ เ ทศอ เม ริ ก า 
(American Dental 
Associat ion) ว ่า
เป็นอปุกรณ์ท�าความ
สะอาดฟันโดยใช้น�้า
ฉดีทีป่ลอดภัยต่อผูใ้ช้. 
และมีประสิทธิภาพ
ในการข จัดคราบ
พลั คบ ริ เ วณร ่ อ ง
เหงือกซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักของกลิ่นปาก
ได้จริง นอกจากนั้น
ยังช่วยป้องกันและ
ลดอาการโรคเหงือก
อักเสบ (Gingivitis) 
อีกด้วย

Oral Care

กับสุขภาพเหงือกและฟันที่ขาวสะอาดขึ้น
• Effective มีประสิทธิภาพในการขจัด             

คราบพลัค และเศษอาหารในบริเวณที่แปรง   
สีฟันและไหมขัดฟันไม่สามารถเข้าถึงได้

#1 Brand Recommended 
by Dental Professionals

9 ใน 10 ของทนัตแพทย์แนะน�า Waterpik            
ให้คนไข้ที่อยู ่ระหว่างการจัดฟัน (Braces) 
รักษารากฟัน (Implants) ครอบฟัน (Crowns) 
ท�าสะพานฟัน (Bridges) เพราะพิสูจน์แล้วว่า
ท�าให้สุขภาพฟันดีขึ้นภายใน 14 วันที่ใช้ 

ล่าสุดต้นปี 2017 Waterpik เป็นแบรนด์

มี ก ลิ่ น ป า ก  ทํ  า ไ ง ดี ?
■ ‘Tooth Fairy’

ด้วยผลพิสูจน์ทางการแพทย์

1. ขจัดคราบพลัคได้สูงสุดถึง 99.9% 
2. มีประสิทธิภาพในการท�าความสะอาด

มากกว่าไหมขัดฟันถึง 2 เท่า ส�าหรับผู้ที่ท�า
รากฟัน 

3. มีประสิทธิภาพในการท�าความสะอาด
มากกว่าไหมขดัฟันถงึ 3 เท่า ส�าหรบัผูท้ีจ่ดัฟัน 

4. มีประสิทธิภาพในการท�าความสะอาด
สุขภาพเหงือก ได้สูงสุดถึง 50% เมื่อเทียบ
กับไหมขัดฟัน 

เพราะการแปรงฟันเพยีงอย่างเดยีวอาจไม่
พอ Waterpik จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับ
ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ดียิ่ง
ขึ้นไปอีก และเมื่อปัญหาเรื่องกลิ่นปากหมดไป 
ความมั่นใจก็มา 

ที่มา: www.waterpik.com

แ ร ก ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร
รับรองจาก ADA 
สมาคมทันตกรรม
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Life Entertainment เปนสื่อสัมพันธสรรสรางวงการเครื่องเสียง จัดทําขึ้นเปนประจําทุกสองเดือน เพื่อจาย แจก 
ใหแกสมาชิกและผูสนใจโดยมิไดคิดมูลคา บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเปนสมาชิกไดโดยแจงความจํานง ไปยัง…  
บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จํากัด เลขท่ี 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: conice@conice.co.th

4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย)

ชําระคาไปรษณียากรแลว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได

 1. จาหนาไมชัดเจน

 2. ไมมีเลขที่บานตามจาหนา

 3. ไมยอมรับ

 4. ไมมีผูรับตามจาหนา

 5. ไมมารับภายในกําหนด

 6. เลิกกิจการ

 7. ยายไมทราบที่อยูใหม

 8. อื่นๆ

ลงชื่อ…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  
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