
Adından da anlaşılacağı gibi Blumenhofer Mini hoparlörler mini hoparlörlerdir.  
 
Çok net.   
 
Dolayısıyla hem lehinde hem de aleyhinde konuşanı çok olan bir ürün kategorisine aitler. Eğer onları 
beğendiyseniz, umarım İtalya’da çok ünlü olmayan bu ürünün testi hoşunuza gider. Eğer 
beğenmediyseniz, muhtemelen bu yazı fikrinizi değiştirmez ama en azından bazı insanların neden bu 
tip hoparlörlere bayıldığına dair bir fikir edinebilirsiniz.  
  
Üretici firma hakkında elimde çok fazla bilgi yok ama resimlere baktığımda, imalat yerinin bir tür çiftlik, 
büyük bir dağ evi, bu tip ürünlerin üretildiği her zamanki tesislerden ya da üst teknolojiye sahip 
binalardan farklı olduğunu görebiliyorum. Yerleri Almanya’da, Münih’ten çok uzak olmayan Naturpark 
Augsburg Westliche Wälder’de bulunuyor. Firmanın sahibi Thomas Blumenhofer, ilk olarak 
profesyonel ses cihazlarına (sinemalar, tiyatrolar, kayıt stüdyoları ve konser salonlarının akustik 
düzenlemeleri üzerine) ve 2000 yılından beri de ev sistemlerine yönelmek suretiyle, ses cihazları 
alanında 1979’dan beri faal olarak çalışıyor. 2009 yılında firmaya Andrea Vitali katılmış. Şu anda 
geliştirme, strateji, yönetim ve pazarlama işlerinden o sorumlu.  
 
Blumenhofer profesyonel ses sistemleri alanındaki deneyimlerini ev tipi hi-fi sistemlerinin yapımına 
aktarmış. İşte bu yüzden çoğunluk itibarıyla konili hoparlörler yapıyorlar.  
 
Kabinler firma bünyesinde üretiliyor, öte yandan Blumenhofer’in teknik özelliklerde saydığı firmalar 
daha çok transformatörleri sağlıyor. Gerçi Blumenhofer’in bazı sürücülerin membranlarını doğrudan 
modifiye ettiği de oluyor.  
 
Çok sayıda ürünleri var ve ürün serileri şöyle sayılabilir:  
  
Fun Serisi, Bas Konili Hoparlörler  
Tempesta Serisi, Bas Refleksli Hoparlörler  
Genuin Serisi, Zaman hizalaması olan Bass Refleksli Hoparlörler  
Gioia Serisi, Orta menzil konisi olan hoparlörler  
Bookshelf Serisi, raf ve masa üstü için hoparlörler  
Orta menzil hoparlörler, Subwoofer’lar, Surround, Duvar Tipi Hoparlörler, Soundbar’lar...  
  
Mini’den bahsetmeye başlamadan önce makalenin ilk üç satırında söylediklerime geri döneceğim. 
Kabul ediyorum, ben de mini hoparlörlerin lehinde konuşan biriyim. Elbette hepsi hakkında değil ve 
bunu da ayrıca onları belli bir mantıkta kullandığımda yapıyorum. Ancak bu da bir çelişki, keza 
evimdeki sistemde iki adet büyük, siyah, tek yollu yer tipi hoparlör bulunsa da, ben yine de sık sık bir 
çift küçük hoparlörü bağlayıp keyifle müzik dinliyorum. Geçen otuz sene içinde beni kalitesi ve ses 
karakteristikleriyle gerçekten çarpan tüm sistemleri düşünürsem, bunlar arasında 25 Watt’lık, Class A   
Classè Audio DR3 güç amplisi tarafından sürülen Sonus Faber Minima Amator’u veya bir çift Quad 
II mono’ya bağlanmış son derece klasik bir ürün olan LS 3/5a’yı veya Sequerra Met 7’yi (hangi 
ampliye bağlıydı hatırlamıyorum) sayabilirim. Bu üç sistem de, düşük menzilleri göz önünde 
bulundurulduğunda genel anlamdaki performansları bakımından en üst seviyedeydi denemez ama 
benim için (ve yanlınızca benim için değil) hepsi de çok güzel, zarif ve keyifliydi. Herkesin benimle aynı 
fikirde olmadığını biliyorum ama yine de kişisel deneyimlerim beni bu sözleri söylemeye itiyor.      
 
Mesela bir LS 3/5a “küçük bir ampliyle” “küçük bir hoparlördür” ve “küçük bir ses” sunar. Bir odyofil 
olarak yaşadığım ilk deneyimlerde büyük hatalarım olmuştu. Mesela bir çift Rogers’ı başka bir ürünle 
değiştirmiş fakat birkaç yıl sonra bir çift Spendor almıştım, çünkü büyük bir hoparlörün büyük ampliye 
ve küçük bir hoparlörün de küçük ampliye ihtiyacının olması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını 
öğrenmiştim! Büyük hoparlörler genellikle daha yüksek bir duyarlılığa sahiptir, bu yüzden de daha az 
watt’lık bir güçle sürülebilirler. Bir mini hoparlör ise 82,5 dB’lik verimlilik ile en iyi performansını 
sergileyebilmesi için daha güçlü bir sürüme ihtiyaç duyar.  
 
Diğer bir hata da ampliye hoparlörlere harcanandan daha fazla para harcanması gerektiğini 
bilmemektir. Bu neden mi yanlış? Bir çift Wilson Audio Alexia’yı veya bu düzeydeki herhangi bir 



hoparlörü en iyi şekilde sürebilmeniz için ampliye daha fazla para yatırmak zorundasınız. Fakat bir 
odyofilin yapabileceği en kötü hata mini hoparlörleri sırf küçük oldukları için rafa yerleştirmektir.  
Onların gerçekten de en berbat performansı sergilemelerini garantilemenin en iyi yolu budur aslında! 
 
Çok ünlü ve saygıdeğer bir eleştirmen olan Ken Kessler’ın dediğine göre, sadece 3/5a modelleri yüz 
bin çiftten fazla satılmış. Bu bir şeyler ifade ediyor, öyle değil mi?  
     
Mini hoparlörlere uygun ampliyi seçmek için hep azami özen göstermişimdir. Aslında normal ev 
ortamında “pek hünerli” transistörlü ampliler, özellikle de İngiltere’de yapılmış olanlarıyla çok hoş 
sonuçlar alabilirsiniz. İngiliz yapımı dememin sebebi akla ilk gelenlerin Naim, Onix, Cyrus, Kelvin 
Labs, Myst, A&R Cambridge olması. Belki de bunlar, bu tip hoparlörlerle eşleşmek üzere tasarlanmış 
olabilir. Ancak hem trendler hem de piyasa mini hoparlörleri daha güçlü, bazen pek fazla düzeyli ve 
rafine olmayan amplilerle eşleştirmeyi hedefliyor ki sonuçta bunlar da mini hoparlörlerle pek iyi 
uyuşmuyor.  
 
Şimdi Blumenhofer Mini’den bahsedelim   
 
Bu hoparlörler birkaç yıl öncesine kadar halen üretimi süren eski Satellite Mini’lerle aynı tasarımı 
paylaşıyor, sadece tasarımları biraz daha modern.   
 
Şöyle değişiklikler yapılmış: Köşeleri yuvarlatılmış, bas refleks sistemi şu anda geleneksel. Tweeter ve 
woofer gibi bağlantı uçları da farklı. Verimlilik daha çok dB’ye ve daha az Ohm’a sahip.    
 
 
Blumenhofer Mini’nin verimliliği 6 Ohm’a 88 dB. Bu ayrıca iyi, küçük bir tüplü ampliyle de onlardan çok 
iyi bir performans alınabileceği anlamına geliyor. Crossover frekansı yaklaşık 6000 Hz. Bu ürün, bir 
adet 10 cm’lik midwoofer’ı bulunan tek sürücülü hoparlörlere benziyor ama üzerine bir de yüksek 
frekansların güzelliğini ve yayılımını daha ileriye taşıyan bir tweeter eklenmiş. Tonal homojenlik 
mükemmel, orta menzil çok iyi, aynı şekilde insan sesleri, bakır çalgılar, saksafon ve büyük oranda 
piyano sesleri harika. Ancak tüm mini hoparlörlerin olduğu gibi bunların da ufak tefek boyutlara sahip 
olması dolayısıyla kontrbas, bas davul ve piyanonun bas tonlarından biraz fedakarlık ediliyor. Fakat bu 
çok fazla değil. Küçük woofer muhteşem bir gezinimi olan “hiperaktif” bir woofer. O çok hızlı ve bu 
hızıyla küçük boyutların getirdiği dezavantajın üstesinden gelerek pes notaları duymamızı sağlıyor. 
Elimde grafikler yok ama crossover’ın da çok sade ve lineer olduğunu düşünüyorum.       
   
Üst menzildeki ölçülülük ve kontrol çok ilginç. Onlarla müzik dinlerken yorulmuyor, rahatsız 
olmuyorsunuz. Bazı rakip firmalar bu rahatsızlık hissine hiper-tanımlama veya hiper-detaylılık diyor. 
Ürünün rakipleri şöyle bir ilk dinlemede, yüksek notalarda daha rafine veya parlak gelebilir. Ziller daha 
metalik gibi gelebilir ama otuz dakika sonra yorulur ve sesi kısarsınız. Oysa Blumenhofer Mini’yi 
yüksek volümde saatlerce dinlemeniz mümkün. Bu özelliği sakın hafife almayın.     
  
Bu hoparlörler kaliteli bir dinleme deneyimi peşinde olan gençleri de tatmin edecektir, özellikle de 
onların genellikle daha küçük alana sahip oldukları ve pek paraları olmadığı düşünülürse.  
   
Tabii eski büyük hoparlörlerini değiştirmek isteyen odyofilleri de tatmin edebililer. Bu biraz imkânsız 
görünüyor ama artık mutlaka değiştirilmesi gereken, köpük süspansiyonlu hoparlörlere sahip kişilerin  
halen yeni bir çift almayı reddetmesi sık sık karşılaştığım bir şey!    
   
Bu hoparlörler çok pahalı olmamalarına rağmen iyi performans sergilemeleri dolayısıyla, ikinci bir 
sistemin parçası haline de getirilebilirler. Mesela bu heavy metalciler veya büyük orkestra eserleri 
dinlemeyi tercih edenler için pek iyi olmayabilir ama caz, hafif, duygusal müzikleri, klas pop parçaları 
ve oda müziği dinlemeyi sevenler için iyi olabilir.    
 
İyi bir tüplü ampliyle eşleştirildiklerinde geri çalımda iyi bir kalite yakalamanız mümkün. Mini 
hoparlörleri sevmeseniz bile size Blumenhofer Mini’yi dinlemenizi tavsiye ederim. Belki onları takdir 
edebilir ve hatta sevebilirsiniz bile, neden olmasın?  
 
 



Resmi olarak belirtilmiş teknik özellikler:  
Tweeter: 25 mm’lik ipek kubbeli tweeter 
Woofer: 10cm (4") Woofer 
Frekans aralığı: 60Hz-20kHz ±2dB 
Crossover frekansı: 6.000Hz 
Verimlilik: 88dB 
Empedans: 6ohm 
Terminaller: Tek Kablolu, altın kaplama  
Boyutlar: 140x280x270mm, 5,5x11x10,5 inç (GxYxD) 
Ağırlık: 5kg 
Kabin: 18 mm MDF 
Standart, hakiki ahşap cilalar: Walnut ve Cherry  
Mat cila seçeneği de mevcuttur  
Ayak: Yok 
Garanti süresi: 5 yıl 
  
 


