
 

 

Yazan: Srajan Ebaen 

Kaynaklar: 5K Retina ekranlı 27" iMac, 4.4GHz turbo boost’lu 4GHz quad-core engine, 3TB 

Fusion Drive, 16GB SDRAM, OSX Yosemite, PureMusic 3.01, Tidal & Qobuz lossless streaming, 

COS Engineering D1, AURALiC Vega, Aqua Hifi La Scala MkII, Fore Audio DAISy 1, Apple iPod 

Classic 160GB (AIFF), Astell& Kern AK100 modified by Red Wine Audio, Cambridge Audio 

iD100, Pro-Ject Dock Box S Digital, Pure i20, Questyle QP1R 

Preampli: Nagra Jazz, Esoteric C-03, Vinnie Rossi LIO (AVC module), COS Engineering D1 

Güç & Entegre ampli: Pass Labs XA30.8; FirstWatt SIT1, F5, F6, F7; S.A.Lab Blackbird SE; 

Crayon Audio CFA-1.2; Goldmund Job 225; Gato Audio DIA-250; Aura Note Premier; 

Wyred4Sound mINT; S.A.Lab Blackbird SE; AURALiC Merak [on loan] 

Hoparlörler: Albedo Audio Aptica; EnigmAcoustics Mythology 1; Sounddeco Sigma 2; 

soundkaos Wave 40; Boenicke Audio W5se; Zu Audio Submission; German Physiks HRS-120; 

Eversound Essence 

Kablolar: Complete loom of Zu Event; KingRex uArt, Zu and LightHarmonic LightSpeed double-

header USB cables; Tombo Trøn S/PDIF; van den Hul AES/EBU; AudioQuest Diamond glass-

fibre Toslink; Arkana Research XLR/RCA and speaker cables [on loan]; Sablon Audio Petit 

Corona power cords [on loan], Black Cat Cable Lupo 

Güç iletimi: Tüm bileşenlerde Vibex Granada/Alhambra, 5m cords to amp/s + sub 

Sehpa: Artesania Audio Exoteryc double-wide 3-tier with optional glass shelves, Exoteryc Krion 

and glass amp stands [on loan] 

Muhtelif aksesuarlar: Acoustic System rezonatörler 

Oda: Dikdörtgen 5.5 x 15 metre, 2 iki katlı beşikçatı, taş üzerine beton zemin  

 

 

 

 



Yunanistan. Demokrasinin doğduğu yer. Homeros’un vatanı. Socrates’in ezgisi. İnsan biraz düşünse, 

antik Yunan’ın geçmiş ihtişamını anlatacak pek çok şey sayabilir.  Sorun şu ki, bunları hepsi geçmişte 

kaldı. Bugün Yunanistan, ekonomik bakımdan Avrupa Birliği’ne karşı oldukça zor durumda. Diğer tüm 

Yunan vatandaşları gibi Hi-fi cihaz üreticileri de var olma savaşı veriyor, özellikle de her ne olursa 

olsun parası olan %1’lik bir kitlenin peşinde koşmayanlar. Stratos Vichos’a ait olan LAB12 firması 

elbette bir Ypsilon Audio ya da Aries Cerat değil.   

 

 

2016 Münih ses fuarında çekilmiş olan yukarıda görülen ve lüks Ikandi mobilyalarla değil de Ikea 

masalarıyla dekore edilmiş fuar standına bakılırsa, onun konfor alanı beyaz yakalılardan çok mavi 

yakalılarmış gibi görünüyor. Hatta stand hostesliği yapan bayan bile, tasarımcı elinden çıkma saçma 

sapan şeyler, mini minnacık etekler değil, normal insan giysileri giymiş. Stratos’un da dediği gibi, “şu 

anda promosyon yapabilmek için saygın bir eleştirmenin elinden çıkmış, tanınmış bir sitede 

yayımlanan bir inceleme yazısına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yaşıyoruz”. Atena, Zeus ve 

akrabalarına saygılarını sunan hemşerisi TruLife Audio’nun aksine Lab 12 katoloğunda Yunanistan’ın 

efsanevi tarihine bir gönderme yok. Yalnızca Gordian güç temizleyici ile Büyük İskender’e belli belirsiz 

bir gönderme yapılmış.  

 

 

 



 

Bizim bugünkü konumuz ise Suono ampli. Souno ses demek. Üstelik İtalyancada, Yunancada değil. 

Çok yalın ve cihazın özünü ifade eden bir isim bu. Görünüş açısından değerlendirirsek de cihazda 

termiyonik tapınak ibadetinin o abartılı şablonundan eser yok. Çok daha temel ve sade bir ürün. Aynı 

sadelik, pratikliği esas alan teknik özelliklerde de aynen geçerli. Kısaca Suono tek uçlu bir lambalı 

ampli. Sadece bir şaltere dokunarak triyot modunda çalıştırılması mümkün olsa da, KT150 güç 

lambası aslında triyot değil; KT88 ailesinin üyesi olan gücü yüksek bir ışınlı tetrot.  Dolayısıyla 

Suono’yu doğal ya da başka deyişle ultra düzlemsel moda işletmek daha doğru. Bu şekilde 25wpc’yi 

bütünüyle sunabiliyor. Tek uçlu lambalı ampliler söz konusu olduğunda, pek meşhur 10Y, 101D, 45, 

PX4, 2A3 ve 300B’nin 10 watt’tan daha az performans gösterdiğine bakılırsa bu oldukça yüksek bir 

sayı. Demek ki işçi sınıfına ait ama güçlü kuvvetli olmaya karşı üst sınıftan olup narin yapılı olmak söz 

konusu burada.  

                                                                                                                               

   Tek uçlu ampliler çerçevesinden baktığımızda, Suono’nun biraz sahtekâr olduğunu söyleyebiliriz, 

çünkü o ne gerçekten triyot ne de doğrudan ısıtmalılardan. Fakat müstakbel müşterileri bunu 

önemsemeyecektir. Ancak lamba değiştirirken doğacak maliyeti önemseyeceklerdir. Zira Rus malı bir 

Tung-Sol KT150’yi 80 Euro’ya satın alabilirsiniz. Oysa pek havalı DHT’nin fiyatları bunun on katından 

başlar. Aslında insan Suono’ya ödediği fiyatın on katını DHT amplilerde sadece cama bile harcayabilir.  

Suono, Western Electric NOS’un, yani hiç kullanılmamış 50 yıllık lambalar olmalarına rağmen nadir 

bulunmaları dolayısıyla fiyatları tavan yapmış lambalarla ilgilenmiyor. Onda ortalama bir maliyete 

sahip akım üreten lambalar var. Tasarım gereği A klas’da işlemek zorunda olan bu münferit  çıkış 

lambalarından en performansın alınabilmesi için daima ful güçle işletim gerekiyor. Çıkış 

transformatörlerinin Hashimoto, Kondo ya da Tango gibi Japon üretimleri kadar egzotik olmadığını, 

kablo damarlarının FineMET, amorf veya Kobalt/Nikel olmadığını ve dolayısıyla eskitilmiş gümüşle 

sarılmadığını söylemeye gerek yok. Tekrar belirtelim Suono bu tip gösterişleri, hırsları ve gizli el 

tokalaşmalarını hiç bilmeyen insanlar için. Ne bakır şasisi ne de krom kaplama lamba şişeleri var. Ne 

incecik ön plakası ne de Japan Yamamoto VU metreleri… Onun VU metrelerinin menşei Taiwan’lı bir 

üretici olan Nissei’den gelme (part #TR-57). Fakat Suono saf A bir klas ampli, saf bir lambalı ampli ve 

sıfır negatif feedback’li manuel sapma devreli bir ampli. Ayrıca ön plaka ve transformatör kapakları 

için mat siyah, parlak beyaz seçenekleri olduğu gibi özel renk seçimi de yapılabiliyor. Yaşasın işçi 

sınıfı? 

 


