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TELLURIUM Q
SILVER DIAMOND
ลาทปีีระกา ยนิดต้ีอนรบั ปีจอ 2018 ครบั
ปีไก่ท่ีผ่านมา ผมรูสึ้กจะเป็นไก่อมโรคนิดหน่อย ขนัไม่ค่อยดงั ก็หวงัว่าปีน้ีปีจอ

แล้วคงจะได้ยินเสียงเห่าได้หอนกันดังๆ สักทีครับ เงียบเหลือเก้ินปีไก่ ช่วงชีวิตมีขึ้น 
มีลงตามวาระ จังหวะ โอกาส ความเหมาะสมท่ีคิดว่าถูกต้องมั่นคงแล้วน้ัน  
ย่อมเปลีย่นแปลงไปตามวาระแลวถิท่ีีผมอ้างถงึน่ันเอง    

ใน Ultimate Reference ของ WJ รบัปี 2018 มรีายการเปลีย่นแปลง
หลกัๆ ได้แก่... การเปลีย่นล�าโพง จากล�าโพงตัง้พืน้มาเป็นล�าโพงวางขาตัง้ 
ซึง่จะเอามาแม็ตช์กบัซับวฟูเฟอร์เล่นกันแบบ 2.1 ให้เป็นเรือ่งเป็นราวสักที 
ผมหวนกลบัมาเล่นเพาเวอร์แอมป์ทีม่กี�าลงัขบัระดบักลาง คณุภาพระดบั
ดาวค้างฟ้า HOVLAND RADIA (125W @8Ohm, 200W @4Ohm)  
มาเป็นแอมป์หลกัเพ่ือขบัล�าโพงวางขาตัง้ MANGER ZERO BOX 109 lle 
LE (ก�าลงัขบัแนะน�าทีไ่ม่เกิน 200W @4Ohm) ตัง้บนขาตัง้ TAOC HST 
+ ซบัวฟูเฟอร์ B&W DB1 นีก่ท็างหนึง่ ส่วนการขยบัขยายอกีทางหนึง่ 
ก็ก�าลังมองๆ ล�าโพงต้ังพื้นตัวใหม่ที่มาพร้อมกับเพาเวอร์แอมป์ในตัว  
หรือแม้แต่ก๊ิกเก่า PASS LABS ก็หวนมาสะกิดผมตะหงิดๆ อยู่ลึกๆ  
เฮ้อ! คนเรากแ็บบนี้

กลับมาที ่“ของ” ที ่WJ จะทดสอบในฉบบันี ้นัน่ก็คอื สายล�าโพงและ
สายสัญญาณแบรนด์ TELLURIUM Q ของอังกฤษในตระกูล Silver  
Diamond นัน่เอง หลังจากทีผ่มได้ทดลองฟังสายระดับท็อปๆ เปรียบเทยีบ 
ประเมินงบประมาณและคอนเซ็ปต์ในการออกแบบ ที่สุดแล้ว ก็เกิด 
การเปลี่ยนแปลงอย่างที่ท่านจะได้รับรู้ประสบการณ์ที่ผมจะน�ามาเล่า 
ให้ฟัง ขอบอกว่า เฉพาะสายล�าโพง Silver Diamond นัน้ ผมต้องใช้เวลา
พสิจูน์คณุค่าของมนัมากกว่า 6 เดอืนเชยีวครบั กถ็อืเป็นความโชคดขีอง
ผมทีเ่จ้าของสินค้าอดทนรอ และเชือ่มัน่ว่า เขาจะไม่ได้เอากลบัแน่ 555 
เข้าท�านองโดนเรยีกค่าไถ่รเึปล่า

TELLURIUM Q: SILVER DIAMOND
บริษัท Tellurium Q นี้ ออกแบบและผลิตสายที่อังกฤษล้วนๆ  

ถอืก�าเนดิในยทุธจกัรมาเพยีงแค่สองสามปีกก็วาดรางวลั Most wanted 
ทางฝั่งยุโรปหลายสถาบันซะแล้ว สิ่งท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ที่เขา
ออกแบบก็คอื ความคิดท่ีว่า ตวัน�าสญัญาณทกุชนดิมลีกัษณะท่ีเป็น Filter 
ด้วยกนัทัง้นัน้ ผลก็คอื ความคลาดเคลือ่นทางเฟสท�าให้การส่งผ่านสญัญาณ
ผิดไปจากต้นฉบับ การออกแบบของเขาแบ่งเป็นแนวคิดหลักๆ 2 ทาง  
ทางแรก... คอื การก�าหนดส่วนผสมของวสัดขุองตวัน�า (ปรงุแต่งส่วนผสม
ของวสัดทุีป่ระกอบขึน้มาเป็นสาย) ทัง้เนือ้วสัด ุความหนา การเคลอืบผวิ
เพือ่การป้องกนัออกซเิดชัน่ ตัง้แต่สาย หางปลา หรอืปลัก๊ ทางทีส่อง... คอื 
การออกแบบโครงสร้างการถกัหรอืการจดัเรยีงของสาย เมือ่ผนวกแนวคดิ
ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ผลก็คือสามารถก�าหนดสายที่มีคุณสมบัติ  
“การกรองและส่งมอบ” ในแนวทางท่ีผู้ออกแบบสามารถควบคมุในเร่ือง
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ของเฟสใหเปนไปตามความตองการได ท่ี WJ กลาวเชนนี ้ก็เนือ่งจากวา ผลติภณัฑ
ของ Tellurium Q ถกูแบงออกเปนสามอนกุรมหลกัใหเขาใจงายๆ คอื... สนีํา้เงนิ 
(Blue), สดีาํ (Black) และ สเีงนิ (Silver) สวนอนกุรมยอยกม็เีพิม่อกีสองสามรุน
ยอย เชน Black, Ultra Black และ Diamond Black เปนตน โดยผูผลิตใหเหตุผล
วา สายทั้งสามชนิดนี้ใหโทนเสียงที่แตกตางกันเพื่อใหลูกคาที่มีซิสเต็มตางกันได
เลือกใชปรับแตงตามใจชอบ รวมไปถึงงบประมาณดวย แตก็ไดใหแนวเสียงวา 
“สายนํา้เงนิ” ใหเสยีงทีม่คีวามอุน ฟงงาย ใหรปูวงทีถ่อยรน และผอนปรนกวา 
ซึง่เปนการชดเชยเครือ่งเสยีงระดบั Entry level ทีม่กัออกแนวออกอาการสีสัน
จะแจง ลลีาโฉงฉางโชวพาวอลงัการไปบาง สวน “สายสดีาํ” กใ็ชกบัเครือ่งเสยีงที่
มคีณุภาพสงูขึน้มาอกีระดบั โดยจะใหรายละเอยีดสงูและความตอเนือ่ง ความเปน
ธรรมชาติและไมมีความกระดางใหระคายเคือง มิติแมนยํา สวน “สายสีเงิน” 
เคลมวา ปลดเปลือ้งความเปน Filter และไรภาวะการอดัอัน้ตีบตนัใดๆ โดยสิน้เชงิ 
ความใส ไดนามกิส ความเปนธรรรมชาตแิละรายละเอยีดสูงสดุตามตนกาํเนดิโดย
ปราศจากความเครยีดหรือหยาบกระดาง ซึง่แนนอนวาใชกบัซสิเตม็ระดบัสงู     

ผูผลติยงัแนะนาํอกีดวยวา การผสมอนกุรมสายขามรุนควรอยูในยานรุนทีต่ดิกนั 
หรืออยาขามรุน ทั้งนี้ก็เพื่อไมตองการใหสายรุนใหญถูกคุณภาพสายรุนเล็กกวา
ดรอปประสทิธิภาพมากเกนิไป เวลาผมศึกษาขอมลูของเขา ผมพบวานาสนใจดี 
เขาบอกวา การชบุดาน ชบุเงา วัสดทุีช่บุ ความหนาทีช่บุ สวนผสมของวสัดุสําหรบั
การบัดกรี สวนผสมของวัสดุหางปลาหรือข้ัวตอ เขาทดลองฟงอยางพิถีพิถัน 
แลวกม็กีารระบสุเปกอยางละเอยีด เขาลองใชเงนิบรสิทุธิท์ีจ่ดัวามคุีณสมบัตคิวาม
เปนตัวนําที่ดีท่ีสุดมาเปนตัวนํา
สญัญาณ ซึง่ผลการรับฟงกอ็อก
มาหวยทีส่ดุเหมอืนกนั แนนอน
วาไมมีการเปดเผยถึงบันทึก
ตาํราผบีอกวาดวยสวนผสมและ
เครื่ องปรุ งทางโลหะวิทยา 
สวนเรื่องสเปกสายทางเทคนิค
กไ็มไดมกีารระบดุวย เพราะเขา
บอกว  า มั น ผ  า น จุ ด นั้ น ม า
มากแลว คุณควรตองฟงใหเปน 
ฟงใหออก แยกแยะใหได แลวคณุ
จะเขาใจเองวาจะใชสายจนูเสยีง
ทีต่องการใหออกมาเปนอยางไร 
ผมวา อบรมดีลเลอรแบบน้ี 
ลกูคากีร่ายกเ็สร็จหมดอะสิ อบุะ 
แบบนีก้ต็องลองละสนิะ  

เซต็อัพ
สายลาํโพง Tellurium Q Silver Diamond 

นัน้ ถกูนาํมาประจาํการแทนทีส่าย JPS Alumi-
nata มาพกัใหญๆ  แลว หากทานตดิตามบทความ
ของผมก็นาจะพอทราบกัน วานาจะเกินสี่เดือน
นะครบั ผานชดุใหญๆ  มาหลายชดุแลว เมือ่ผม
คุนเคยกับสายลําโพงแลว ก็ถึงคราวเปลี่ยนเอา
สายสญัญาณบาลานซความยาว 7.00 เมตร เขาประจาํการแทน Nordost Tyr2 
โดยเชือ่มตอระหวางปรแีอมป Audiovalve Conductor กับ Hovland Radia 
สายสญัญาณตนทางจากซอรสมายงัปรยีงัคงใชสายบาลานซของ Nordost Tyr2 

ความยาว 2 เมตรเชนเดิมครับ ใชเวลารันอินราวสามสัปดาห (นับรวมผาน 
Constellation + Magico Q3 อกีหนึง่สปัดาห) งานนีผ้มรเีซต็ระบบดวยการนาํ
เอาสายไฟทีม่อียู Hovland Mainline + Cardas Golden Reference มาเขาชดุ 
ซึง่ผลเปนทีน่าพอใจมาก (ทัง้ทีม่โีปรแกรมอัพเกรดไปใชสายไฟสญัชาตซิามไูรใน
อนาคตอนัใกลนี ้อะแฮม) สายทกุเสนจากปรไีปเพาเวอรแอมป และบรเิวณลาํโพง
กบัแอมป วางลอยจากพ้ืนดวยไมกอนของ Ayre + Cardas เออ ไมใช WJ จะตอง
แมต็ชิง่ถงึขนาดไมกอนรองสายนะครบั ตามความเหมาะสมดกีวา อยาใหถงึกบั
ตองให WJ ใสสน็อกเกิ้ลกับหนากากออกซิเจนระหวางการรีวิว ดวยเกรงวา
ลมหายใจเราจะไปพอง(เรโซเนท) กบัคลืน่อากาศทีป่มออกมาจากลาํโพงเลยนะครบั    

สิ่งที่ซีเรียสอีกจุดที่ผมอยากจะฝากเปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอยสําหรับนักเลน 
กค็อืคณุภาพของแทนวางหรอืชัน้วางแอมปนี ่สาํคญัมากครบั สวนใครทีใ่ชลาํโพง
วางขาตัง้ คณุภาพของขาตัง้ลาํโพงนีต่วัดเีลย ผมใหเครดติขาตัง้ลําโพงถงึ 20% 
เลยนะ คอื ลาํโพงคณุใหเสียง 100% ใชขาหวยกเ็หลอื 80% ใชขาดีก็ขึน้ไป 120% 
อะไรแบบนั้นนะ ผมไดทาง Deco 2000 เปนผูสนับสนุนขาตั้งลําโพง TAOC 
รุน HST มาตดิปกใหกบัเจาลาํโพง Manger Zero Box 109 lle LE ซึง่ WJ ก็ขอ
ใชพืน้ทีน่ีข้อบคณุดวยครบั มาดกูนัวา ปร ีAudiovalve Conducttor +  สาย 
Tellurium Q Silver Diamond + Hovland Radia + Manger  Zero Box 109 
lle LE + TAOC HST ผลการฟงจะเปนอยางไร

OVERTURE
ลักษณะเสียงที่ผมจัดใหเปนจุดเดนที่สุดของสายลําโพงและสายสัญญาณ 

Tellurium Q ในตระกลู Silver Diamond คอื ความสมดลุและไรตัวตนครับทาน 
สมดุลในที่นี้ คือ ไมขาด ไมเกิน พอดี ลงตัว สวยงาม สิ่งนี้ทําใหผมคิดถึง
สาย Cardas Neutral Reference ทีผ่มเคยใช ซึง่มคีณุภาพดมีาก มคีวามเปน

TELLURIUM Q : SILVER DIAMOND

สายลําโพง TELLURIUM Q: SILVER DIAMOND
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กลางสมชือ่ทเีดยีว หากแต่มนัคล้ายๆ กบัเป็นการอพัสเกลของ Cardas Neutral 
Reference ให้ยอดเยีย่มขึน้ไปอกีหลายเท่า ความเป็นธรรมชาตทิีว่่า มากบัการ
ปลดเปลือ้งความเป็น “ตวัตน” ของสายสญัญาณทัว่ไป ให้ไดนามกิส์คอนทราสต์
ทีก่ว้างขวางไร้ขอบเขต หรอืปลอดความรูส้กึถงึการปิดกัน้หรอืฉดุรัง้ มนัถ่างสเกล
ความละเอยีด หรอื Resolution ของ Timbre อย่างชดัเจน กระจ่างแจ้ง และ
แยกแยะความอ่อนแก่ หนกัเบา ของ Timbre ออกมาชนดิทีช่วนให้ลมืหายใจ 
ในบางขณะเลยทเีดยีว! ความเข้มข้น ต่อเนือ่งลืน่ไหล มลีลีา เดด็ขาด แม่นย�า หรือ
จะมกีารเอือ้นเอ่ย เป็นไปอย่างทีน่กัร้องและนกัดนตรต้ีองการ
น�าเสนอกันเลย ผมรู้สึกว่าซิสเต็มที่เคยใช้ฟังอยู่คล้ายกับ 
ถูกปลุกวิญญาณขึ้นมากระปร้ีกระเปร่าร่าเริง เปรียบได้กับ
อาการของหนุม่ใหญ่ได้กลิน่ “สาวใหม่/ปลามนั” ยงัไงยงังัน้ 
มนัไม่ใช่เป็นพลงัแบบคกึคะนองอดัฉดีนะ แต่เป็นลกัษณะของ
พลังแห่งอิสรภาพท่ีพร้อมจะปลดปล่อยตามล�าน�าของดนตรี 
ซะมากกว่า (คือมันเป็นไดนามิกส์ของซิสเต็มท่ีเก๋ามากๆ)  
ฟังดนตรแีล้วรูส้กึชืน่อกชืน่ใจเป็นพเิศษ 

ในแง่ Resolution นี ่TQ น�าเสนอแบบจาระไนละเอยีด
ยบิ เนยีนละเอยีด มพีลงัแฝงแต่ไม่โฉ่งฉ่าง ความโดดเด่นของ
สายชุดนี้อีกจุดที่ต้องพูดถึงคือ มันให้ความเงียบและสะอาด
มาก สะอาดในระดับท่ีเห็นรายละเอียดแฝงในระดับหัวโน้ต 
ซะด้วยนะ ทีซุ่กซ่อนอยูก็่ยงัแพลมออกมาให้เหน็ได้มากกว่าเดมิ 
ยิง่ตอกย�า้หลกัการออกแบบ ว่าด้วยการขจดัความคลาดเคลือ่น
ของเฟสที่ท�าให้เกิดเงาเสียงที่รบกวนกัน ที่ท�าให้เกิดอาการ 
ขุน่มวัหรอืน�า้หนกัทีข่าดความเฉยีบขาด โดยเฉพาะเรือ่งของ
จังหวะในการน�าเสนอ Tellurium Q Silver Diamond  
ให้ความรู้สกึคล้ายๆ กบัท่านเชือ่มต่อซอร์สตรงไปทีป่ร ีเพาเวอร์ 
ล�าโพง โดยไม่มตีวัอะไรมา “ลดทอน” สญัญาณ ผมว่านีน่่าจะ
สือ่ตัวตนของมนัได้ชดัเจนทีสุ่ด มนัคือ “สายเชือ่มต่อท่ีให้เสยีง
ราวกบัไม่ได้ใช้สายเชือ่มต่อ” ผมลองฟัง The Four Seasons 
(TM-SACD8003.2) ไวโอลนิ Stradivarius 1731 ในมอืของ 
Elmar Oliveira ให้ความอิ่ม มีน�า้หนัก เสียงกังวานของไม ้
ทีใ่ห้ความอุน่ แฝงมรีงัสเีปล่งประกาย พลิว้สลวยคล่องแคล่ว 
และทรงพลงั (ไดนามกิส์) เมือ่ดืม่ด�า่จนได้ที ่ผมพบว่า จงัหวะ
การเล่นระหว่างไวโอลนิทีว่างพาดลงบนคอของนกัดนตรทีีถ่กู
ยดึโยงด้วยแขนทีจ่บัขอไวโอลนิและน�า้หนกันิว้ทีก่ดลงบนสาย 

ในขณะที่การประคองและเชื่อมต่อการก�าเนิดเสียงด้วยแขนอีกข้างที่ก�าลังสี 
คันชักอยู่ มันให้อารมณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวราวไวโอลินกลายเป็นอวัยวะ 
ส่วนหนึ่งของเขาไปแล้ว ท้ังจังหวะหนักเบา ไทม่ิงแม่นย�า เหล่านี้ไม่น่าเชื่อว่า  
จุดเด่นในเรื่องสัมพันธภาพของของเฟสสมดุลจากสายสัญญาณและสายล�าโพง 
ในอนุกรมนี้ มันท�าให้ผม “เข้าใกล้” ราวกับมองเห็นภาพของตัวเองอยู่ใน
บรรยากาศการแสดงสดเบือ้งหน้า Elmar Oliveira อย่างไงยงังัน้      

ปลายแหลมของล�าโพง Manger มกีารโรลออฟทีเ่รว็กว่า Magico Q3 อย่าง
ชดัเจน การทอดตัวของอากาศ หรอื Airy มสีาระให้ติดตามได้ เนือ่งจากความ 
ได้เปรียบของล�าโพงวางขาตั้ง แต่ก็ไม่อาจติดตามหรือรู้สึกจับได้ว่า ความตลบ
อบอวลของมวลอากาศนัน้ค่อยๆ จางหายไปเมือ่ไหร่ชัดเจนนกั  อนันี ้WJ คงต้อง
ปรับหูหน่อย เพราะฟังแต่พวกเบริลเลียมหรือโดมเพชรมานานหลายปีจนติดหู  
กจ็ดัว่าความเป็นกลางของสาย Tellurium Q Silver Diamond นัน้ อยูใ่นขัน้ 
เอาเป็นเอาตายกันเลยทเีดียว ในเรือ่งโฟกัสของต้นเสียงตลอดย่านการท�างานใน
ทกุย่านความถีน่ัน้ มนัมคีวามเป็นตวัตนและไร้เงาเหลือ่ม ท�าให้ fundemental 
frequency ของเครือ่งดนตรแีต่ละชิน้แยกแยะชดัเจนมาก อยูใ่นโฟกสั ส่วนการ
คลายตวัไปสูฮ่าร์โมนกิส์ในล�าดบัถดัๆ ไปนัน้ เปรยีบเทยีบได้กบัฉากของภาพถ่าย
ทีจ่ะค่อยๆ จางละลายไป โดยไม่ขึน้โบเก้ ท�าให้การเซต็อัพล�าโพงและห้องฟังสนกุ
ท้าทายขึน้มาทนัท ี(LP, The Wall, Columbia BL36185)    

RCA COSO 5005, Casino Royale, German Press สะท้อนความโดดเด่น
ของ Tellurium Q Silver Diamond ในแง่ของสมดลุได้ชดัเจน ภาวะการประสาน
ของเครือ่งดนตรหีลากชิน้ในแบบของบ๊ิกบราสแบนด์ เครือ่งเคาะ เครือ่งสาย รูส้กึ

สอดประสานและหนักแน่นในจังหวะเป็นพิเศษ ไม่ปรากฏ 
การลกุล�า้ หรือสาดซดัให้รูส้กึว่าเร่งเร้าแต่อย่างใดเลย ผลกค็อื 
ขยบัวอลลุ่มดังข้ึนไปอกี ยิง่ฟังยิง่ฟิน เจ้าหล่อน Dusty Spring-
field กแ็สดง “มารยา” ในการร้องออกมาซะน่าหยกิจนผม
อมยิม้ คนเป่าแซ็กกใ็ช่ย่อย ฟังแล้วรูสึ้กถงึฝีมอืการผ่อนลมท่ีจบั
จงัหวะรอยต่อไม่เจอเลย (หมายถึงลมหายใจในการเป่าแต่ละ
เฮอืก ลุน้ว่าลมหายใจจะขาดซะให้ได้) เรโซลชูัน่จาก Tellurium 
Q Silver Diamond จัดอยู่ในเกณฑ์หลุดพ้นพันธนาการ 
ทางสายไปแล้วครบั ให้ความรืน่รมย์ต่อการฟังเพลงมาก

ส่งท้าย
ว่ากนัตามธรรมเนยีมของ WJ เจ้าล�าโพง Manger  Zero 

Box 109 lle LE นัน้ ผมน�ามาใช้เป็นการส่วนตวั จงึไม่อยาก
กล่าวถึงคุณภาพเสียงอย่างเฉพาะเจาะจง เพราะมนัเป็นล�าโพง
คู ่สุดท้ายที่เลิกผลิตไปแล้ว รวมทั้งผู ้ก่อตั้ง/ผู ้ออกแบบ/ 
ผู้ประกอบไดรเวอร์ดาวกระจายของด้ังเดิมก็หมดวาระลาไป 
เฝ้าพระเจ้าซะแล้ว ทิง้ไว้แต่ลายเซน็ให้ดตู่างหน้าทีห่ลงัล�าโพง 
ส่วนเจ้าแอมป์ Hovland Radia ก็เลิกไปแล้วเช่นกัน แต ่
หนกักว่า เพราะแบรนด์นีถ้งึกับปิดโรงงานไปเลย อย่างไรกด็ี  
ผมขอสรุปความส่งท้ายกับเจ้าสายล�าโพงและสายสัญญาณ 
Tellurium Q Silver Diamond ดงันี.้..

มีค�ากล่าวว่า การอัพเกรดบรรดาสายเชื่อมต่อทั้งหลาย 
ทั้งปวงนั้น สายไฟฟ้าเป็นการอัพเกรดที่เห็นผลได้มากที่สุด  
อันนี้ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยกล่าว และวันนี้ก็ยังคงยืนยัน 
เช่นนัน้ แต่ส�าหรบัสาย Tellurium Q Silver Diamond ทีเ่ป็น
อนุกรมสงูสดุของค่าย (ไม่นบัตระกลู Statement) ผมคงจะ
ต้องกล่าวเพ่ิมเตมิเข้าไปอกีด้วยว่า นีเ่ป็นการอพัเกรดทีเ่ห็นผล

สายสัญญาณ TELLURIUM Q: SILVER DIAMOND (XLR)
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TELLURIUM Q : SILVER DIAMOND

ULTIMATE REFERENCE SYSTEM
Front End Player Meridian 818 Reference AudioCore + 
 Sooloos Digital Media 
CD Player Ayre C5xe MP upgraded
Analogue Player • Oracle Delphi Vi, SME V Tone Arm, 
  Phasemation PP1000 phono cartridge   
 • Michell Engineering Orbe SE, Arm SME309, 
  Benz Wood SL
 • Thorens TD 124, Arm SME 3009 Series II 
 Improved, Benz Wood SL 
 • Rega RP3 with Arm RB303 & MM cartridge Elys 2
Pre Amplifier  AudioValve Conductor
Phono Stage ASR Basis Exclusive, Rega Phono
Amplifier Hovland Radia
Speaker Manger Zerobox109 lle LE / TAOC HST + B&W DB1
Cable Interconnect • Balance XLR, Tellurium Q Silver Diamond,  
  Nordost Tyr 2 
 • Single end, Nordost Tyr 2    

Speaker Cable Tellurium Q Silver Diamond
Power Conditioner Quantum QB4, QB8, Vibex DC filter, 
Power Chord • Hovland Reference 
 • Cardas Golden Reference 
 • Nordost Vishnu 
 • Quantum power cable
Room Acoustics Custom made to Schroeder & RPG diffuser, 
 custom made reflector panel, 
 custom made wall panel damper per RPG, Room 
 dimensional optimized and 
 calibrated per RPG software
Fun & Toy TAOC equipment rack CS series, TAOC Speaker 
 Stand HST, Symposium Roller Block 2+, 
 Cardas Cube, Ayre Myrtle wood block, 
 Symposium Ultimate Platform

สายสญัญาณ Tellurium Q (XLR)  ราคา 150,000 บาท / 1M. 

   (เพิม่ 15,000 บาท / 0.5 M.)

สายลําโพง Tellurium Q   ราคา 290,000 บาท

นําเข�าและจดัจาํหน�ายโดย SOUND BOX     

โทร. 089-920-8297, 0-2642-1448

พอๆ กบัการอัพเกรดสายไฟครบัทาน ทนีีก้ต็องพจิารณาวา การอพัเกรด
ดวยสายสัญญาณและสายลําโพงในอนุกรมสูงสุดที่ใหผลเทียบเทากับ
การอัพเกรดสายไฟนั้น มันคุมคาเพียงไร สําหรับผมแลว นี่เปนสาย
สัญญาณและสายลําโพงที่ใหความแตกตางและโดดเดนมากพอที่ทําให
ผมไมอาจปฏเิสธการอัพเกรดทีส่าํคัญในครัง้นีไ้ปได แมวาไดใชเวลาพสิจูน
คณุคา และขจดัความลงัเลมากกวาคนอืน่หรอืกรณอีืน่ๆ กต็าม  มนัปลกุ
ไฟบางอยางในตวัทีท่าํใหผมตองลกุมาปดกวาดจดัแจงชาํระสะสางและ
กระตอืรอืลนเพือ่การฟงเพลงในมติทิีน่าคนหาตอไป (คกึคกัและรืน่รมย)    

ถาคุณแนใจวา ซิสเต็มในระบบใหความสมดุลและเปนกลาง(ดี)
มากพอ คณุตองการการปลดปลอยสญัญาณตนกาํเนดิชนดิไรตวัตนของ
สายนําสัญญาณหรือสายลําโพง และตองการฟงเสียงจริงๆ ในซิสเต็ม
ของคณุ ขอใหทานพจิารณาทดลองฟง Tellurium Q Silver Diamond  
เปนตวัเลอืกในลาํดบั Top 3 ในการอพัเกรดสายดวยครบั ออ! นัน่ยงั
หมายความรวมไปถึงราคาสายแบรนดอื่นๆ ที่ขายแพงกวากัน 3 เทา
ดวยนะครบั แนะนาํเปนอยางยิง่. ADP 

 “แกมลิง สําหรับระบบกระแสไฟฟาในชุดเครื่องเสียง แนะนําเปนอยางยิ่งสําหรับ
ทานท่ีมีกําลังทรัพยพอ เจาส่ิงน้ีจะชวยยกระดับใหชุดเคร่ืองเสียง ‘ดีข้ึน’ ‘มีแรงสงมาก
ขึ้น...’ คุณสมบัติในการถายทอดมิติเวทีเสียงราวกับเขาไปอยูในหองอัดเสียง และที่สําคัญ
คือ... ทั้งหมดน้ี มิไดไปแตะตองดุลน้ําเสียงที่มีอยูแตเดิมครับ ในการใชงานคร้ังแรกตอง
เสียบไฟทิ้งไว 6 ชั่วโมง แลวจึงจะไดสัมผัสกับประสิทธิภาพของเครื่อง และหลังจากนั้น 
ถาคุณเสียบไฟแชไวตลอดอีก 200 ชั่วโมงนูนแหนะครับ Frank ตัวจริงเขาถึงจะมา”
 ทดสอบโดย: ดร. ชุมพล มุสิกานนท / No.250 / ธันวาคม 2560

 “สายเอซีเส นเขียวกับสําเนียง
อะนาล็อกหน่ึงเดียว ใหคุณเสพดนตรี... 
หาย ใจ ได  สั ม ผัส เส  น เ สี ย งสมจ ริ ง
และทําไดจริงกับทุกซิสเต็ม เนนความ
ละเอียดออน ผอนคลาย ล่ืนไหลไปตาม
จังหวะดนตรีอยางสบายอารมณ”
 ทดสอบโดย : ภมรเดช หัสเนตร 
/ No.245 / กรกฎาคม 2560

 “สายขุนพลคือสายเปาหมายที่
นัก เล นฯ ตามหามานาน มันตอบ
ทุกปญหาคาใจโดยไมตองใชตัวชวย 
เปนสายท่ีฟงงาย ใหโทนบาลานซดี สงัด 
มิติโฟกัสแพรวพราว บรรยากาศดนตรี
เปนธรรมชาติ ฟงแลวสบายอารมณ บม
เพาะความเปนออดิโอไฟล”
 ทดสอบโดย : ภมรเดช หัสเนตร 
/  No.249 พฤศจิกายน 2560 / 
No.251 มกราคม 2561
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