
EMMESpeakers BETA hoparlörleri test incelemesi

EMMESPEAKERS BETA

EMMESpeakers’ın BETA hoparlörlerinin yeni versiyonu, Red Passion cilasıyla geldiğinde,
sıcakla baş etmeye çabalıyordum ama yine de onlara karşı koyamadım. Martinelli kardeşler
beni nasıl ateşleyeceklerini kesinlikle biliyorlar. Burada daha önce incelemesini yaptığımız
EMMERack de dahil olmak üzere Beta’ya ait her şey çok düzeyli ve en yüksek standartlara
göre imal edilmiş.



İlk hislerim mi? Aynen bir Lamborghini gibi. Aya tutkun ve algınızı delip geçecek bir cazibe.
Aşağıdaki resimlere bir bakın. Sırf hoparlörlerle uyumlu olsun diye, Astri Audio yayıcı
panellerin siyah olanlarının yerine kırmızıyı koymak zorunda kaldım. Görsel etki çok büyük.
Red Passion cilası gerçekten de birebir görmeniz gereken bir şey. Rengin ruhunu yakalamaya
çalıştım ve yukarıda yer alan resimde de en belirgin şekilde yansıtmayı başardığımı
düşünüyorum. Rengi ışığın konumuna göre değiştiğinden en mükemmel tonu yakalamak hep
zor oluyor.

Bu kadar fark edilir olmaktan dolayı suçlu

Anlatacak pek çok şeyiniz varsa neden geri durasınız. Bazı şairler en basit kafiyeler kurarak
şiirlerinin kendi kendilerini ifade etmesine izin verirler, ama bazıları da detaylarda
mükemmeliyeti yakalamaya çalışırlar. EMMESpeakers BETA hoparlörleri bunların ikisinin
karışımı. Ustalıkla biçimlendirilmiş sofistike detayların basitlikle buluşması. Bizler genellikle
endüstriyel tasarımı yapılması zorunlu olan bir kötülük olarak görürüz. Oysa meselenin
derinine indiğimizde, günümüzde her şeyin tasarım vasıtasıyla algımıza dahil olduğunu
görürüz. Mesela Apple ya da Hermes’e bir bakın. Tüm kıvrımlar, boyutlar ve estetik
mükemmel bir planlamanın parçasıdır. Artık her şey nasıl gelirse öyle değil, tasarıma yoğun
bir odaklanma ve bunun üzerinde zaman harcamak suretiyle meydana gelmektedir.



EMMESpeakers BETA hoparlörleri de işte böyle ince ince ayarlanmış ve belli bir stile adanmış
bir ürün. Mükemmel ses ve estetiğin bileşimini yapmak, eğitimsiz gözün algılamakta
zorlanacağı türden zor bir iş. Günümüzde ve çağımızda herkes her şeyin kolayca yapıldığına
dair bir his taşıyor. Elimizde CAD (bilgisayar destekli tasarım), bir fikir ve muhafazanın düzgün
ses davranışını oluşturacak bir bilgisayar var. Kolay değil mi? Ancak bunu gerçeğe
dönüştürmeye kalktığınızda her aşama aniden çok önemli bir hal alıyor. Tatmin edici bir nihai
ürün hemencecik bir hayale dönüşüveriyor. Aynı müzik bestelemek gibi. Bu herkesin yapacağı
iş değil. Şu ünlü Slovak atasözünün de özetlediği gibi, ayakkabı yapma işini ayakkabıcıya
bırakmak lazım.



EMMESpeakers endüstriyel tasarım ve ses sanatını ustaca bir araya getirmiş. Ürünleri
kendilerini kanıtlıyorlar.

Bazı tasarımcılar tüm hayatlarını birden bire tanınır olmaya adıyorlar. Diğerleri ise güçlü bir
adanmışlık ve istekle tutku ve yeteneği bir araya getirmeye uğraşıyorlar. Birinci gruba girenler
çabalarında rastlantı eseri başarılı olmuş gibi görünüyorlar. Lorenzo kardeşler ise hiç şüphesiz
ikinci gruba dahildir.

Bas ve çal

İçinde yaşadığımız dünyayı sevebiliriz ya da ondan nefret edebiliriz. Hiç şüphesiz
haraketlerimiz çok daha yerel bir etkiye sahip ve globalden ziyade daha çok şahsi. Hayatımızı
“doğru” şeylerle zenginleştirmek için ne yapabiliriz acaba? Tabii ki hayatımızı iyileştiren, daha
az karmaşık hale getiren ve bizi daha fazla mutlu eden, doğru seçimleri daha fazla hayatımıza
dahil etmemiz gerekir.



Zihin ve bedene daha dengeli bir akış kazandırmanın en iyi yollarından biri müziktir. Artık
teknolojiyi bir kenara koyup, dünyaya boş verip, elimizdeki şeylerle mutlu olmanın zamanı
geldi. Şimdi muhteşem bir yaşam stiliyle, sadece basıp çalmanın vakti. Basit bir entegrasyonla
birlikte muhteşem bir estetiğe sahip olmanın gururunu neden yaşamayalım ki?

Lorenzo kardeşlerin farklı bir bakış açısına sahip oldukları ve müziğin ve müşterilerinin
hizmetinde oldukları belli. Onların bu girişimi ve ellerinde oluşan gelecek beni
heyecanlandırıyor.

Stil ve tutku
Evinizin dekorasyonu ister klasik ister modern olsun, EMMESpeakers BETA hoparlörleri, her iki
yaklaşımın da dilinden konuşan eşsiz ve zamansız bir stille sunuluyor. Bu ürün yaşam alanınızı
görüntüsü, cilası ve en önemlisi sesiyle zenginleştiriyor. Teknolojinin ilerlemesiyle en sonunda
görünüş ve performansın bir arada olabildiği ürünlerin keyfini sürebiliyoruz. Martinelli
kardeşler de high-end ses stili ve tasarımını rafineleştirilmiş bir anlayışla oluşturmayı
başarmışlar. Onların bu çabaları ve vizyonu zaten birkaç dikkat çekici ürün ortaya çıkarmıştı
ve BETA da bunların içinde bir istisna değil. Temel kıvrımları, kaideleri ve formlarıyla
EMMESpeakers BETA hoparlörleri çok yoğun bir enerji yayıyor.



Bu hoparlörlerin ölçüleri tam yerinde ve sesleri de görüntülerinden bile iyi. Yetenekli

tasarımcıların maskeleyebildiği bir şey de ürünün gerçek ebadıdır. Zarafet ve doğru kıvrımlarla

bir şeyin olduğundan daha başka görünmesini sağlayarak bir ilüzyon yaratabilirsiniz. BETA

hoparlörlerinde de bu ilüzyon yaratılmış ve ürün diğer hoparlörlere göre çok daha büyük

olmasına rağmen, öyle pek de devasa görünmüyor.

EMMESpeakers BETA hoparlörleri normal dinleme alanlarına uygun ölçüde yapılmış. Arka

duvar konumladırmasının performansı aza indirgememesi için duvara daha yakın olarak da

kullanılabilirler ama yeriniz dar olsa bile bunların gözlerden saklamak istemeyeceğini

hoparlörler olduklarını da söyleyelim.

Benim yaptığım incelemede mükemmel dinleme üçgeni konumlandırması gayet güzel işe

yaradı. En etkili noktaları dinleme konumuna sıkı sıkıya bağlı olmasa da ben onları daima o

şekilde konumlandırdım.

Ses
BETA hoparlörleri yalnızca muhteşem görünmek için değil, belirli düzeyde bir performans

sergilemek üzere yapılmışlar. High-end, yüksek performans! İnce eleyip sık dokumama

rağmen görebildiğim kadarıyla doğru tizler ile sıcak ve saydam bir karaktere ve tümsekleri ve

çukurları olmayan geniş bir frekans spektrumuna sahipler.

BETA EMMESpeakers görsel ve işitsel olarak cezbedici bir ürün. Bu hoparlör enerjik yapısıyla

müziğe, İtalyanlara has, hemen farkedilebilen o her şeyi bir kenara bırakıp anın keyfini sürme

hissini katıyor. EMMESpeakers BETA hoparlörleri bazı klasik Sonus Faber hoparlörleri gibi

kapalı ve karanlık bir sese sahip değil, hatta bunun tam tersi denebilir. Onların açık ve

dinamik olduklarını ve kanınızı hemen doğru “dinleme” ısısına getirecek yeterli tutku

potansiyeline sahip olduklarını söyleyebilirim.



Tüm gün boyunca high-end ürünlerin nasıl da benzer seslere sahip oldukları üzerinde
tartışabiliriz ama high-end ses sektöründe geçirdiğim bunca yılın ardından konu sese
geldiğinde her ürünün tasarımcısının imzasını taşıdığını cesaretle öne sürebilirim. Hepimizin
müziğe dair  kendimize has bir görüşü ve hisleri var ve Martinelli kardeşler de kendi hayat
görüşlerini, tutkularını ve müzikal beğenilerini bu ürüne yansıtmışlar. Hem de nasıl!

Müzik

Söz konusu müzik olduğunda tek önemli olan şey yine müziktir. Benim ilk baktığım şey doğal

tizler ve renktir ki ondan sonra bir üründen etkilenirim ya da hiç etkilenmem. Benim için ikinci

önemli olan müzikal enerjinin aktarımıdır. Dinleyici ve sanatçı arasında sağlam bir köprü

kurulduğunda, gerçek high-end bileşenlerin enteraktif olması gerekir. Eğer en sonunda bu

başarılamazsa, geri kalan her şey önemini neredeyse yitirir.

Rüzgar nasıl doğanın aromasını taşıyorsa, bir hoparlör ya da herhangi bir bileşen de sesi ve

onun ardındaki kişilerin kendilerine has izlerini taşıyabilir. Çok da ezoterik bir anlayışa ya da

fazla felsefe yapmaya gerek yok. Çoğu zaman iş seçimlerde biter. Seçimler “müzikal” DNA’ya

dönüşür. Seçimler kasten ya da bilinçsiz olarak yapılmış olabilir ama yine de ürünü meydana

getiren her materyali ve teknolojiyi etkilerler. Müzikte ise bunlar daha da belli belirsizdir. Bir

müziği yaratırken hisler de araya katıldıysa bu müzik bizi etkiler. Bilim adamları halen müziğin

tam etkisini bulmaya ve bunu yorumlamaya çalışmaktadır. Belli bileşenlerin bizim müzik

algımızı diğer ürünlerden çok daha derinden etkilediğinden kesinlikle eminim. EMMESpeakers

Beta hoparlörleri de bunu zarifçe yapmaktadır.



Nancy Brick albümü benim için yılın keşfi. Basit, ulvi ve kendi özünde bir ilkellik var. Gitar ve
vokalin karşılıklı etkileşimi sizi sarmaladığından duygusal bir yolculuğa çıkmaktan
kurtulamazsınız. The Mountain parçası, tıpkı klasik bir film sahnesindeki şairane bir yavaş
çekim gibi yavaş yavaş ilerliyor. EMMESpeakers BETA hoparlörleri Ron ve Rieneke büyüsünü,
enstrümantal bir yaklaşımla bana iletmeyi başardı. Dijital, vinilde pek de iyi ses vermez mi
diyorsunuz... Bence bunu tekrar gözden geçirin derim.

Dire Straits yıllarca birlikteliğini korumuş bir grup. Grubun ve Mark’ın büyüsü birçok epik
şarkının yaratımına karışmıştır. Private Investigation, Telegraph Road vs. Bir sistemin
bütünselliğini kontrol etmek istediğinizde bu şarkılar sizin her zamanki suç ortaklarınız olur.
EMMESpeakers BETA hoparlörleri hiçbir şeyi gizlemedi. Doğru ampliyle sürüldüklerinde sahne
doğru ve aşinadan da öteydi.

Pat Metheny en tanınmış müzik ve gitar ikonlarından biridir. Birçok kişi onun ECM klasikleriyle
olan geçmişi hakkında eleştirel sözler etse de, benim için o kesinlikle doğru yolda. Pat
Metheny Group’un beyaz ECM albümünün dinleme süreminin büyük bir kısmını aldığını itiraf
etmeliyim. Sinerjik, melodik büyü ve etkileşimler 70’lerde olduğu kadar taze. Her notanın
ardında bir coşku ve özgür bir ruh var. Vinil ile karışmış duygusal etki için bundan daha iyisi
olamaz. Özellikle sesten değil de hareket enerjisinden bahsediyorum. Sistem bir anı sizin için
keyifli kılabilir ya da bunda başarısız olabilir. ECM sesini beğenebilirsiniz de
beğenmeyebilirsiniz de ama hislerin ışıl ışıl oldukları şüphe götürmemektedir. Ve yine
EMMESpeakers BETA hoparlörleri bunda da tüm başarısını sergiledi.

Modern odyofil ve müzik sever

Odyofiller, kimsenin onları bulamayacağı kapalı bir ortam yaratırlar çoğu kez. Yine de geçen



her yılla birlikte high-end ile ilgili daha fazla insan odyofil olarak adlandırılmak istemiyor.

Neden bilin bakalım...

Bence, EMMSpeakers gibi şirketler yeni bir üretici neslinin temsilcisi. Onların hedefi çok dar,

belirgin bir müşteri tabanı değil, onlar daha çok güzel şeylerden anlayan ve takdir eden, geniş

bir müzik severler kitlesini hedefliyorlar. Onlar artık odyofillere has ihtiyaçlar ve günümüzün

estetik ihtiyaçları arasındaki boşluğu kapatmak üzereler.

Geçen yıl birkaç sefer, high-end ses açısından stilin nasıl önem kazandığını ve hatta onun bir

bileşeni haline geldiğini yazmıştım. Diğer bir mesele de dünyamızı sevdiğimiz insanlarla

paylaşmamızdır. EMMESpeakers BETA hoparlörleri gibi ürünlerle her iki dünyayı da en iyi

haliyle yaşayabiliriz.

Sonuç

Korkunç derecede hızlı bir yaşam ve asla sonu gelmeyen programlar içinde kendimizi

kaybediyoruz, bu yüzden de insan kendine ait zamanlara her yıl daha fazla düşkün hale

geliyor. Bize kalan bu daracık zamanların da en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir.



Martinelli kardeşler çözüm ve önerilerini gizlemiyorlar: Hayatınızı tamamen keyifli bir akışa

sokun diyorlar. Her şeyi unutup müziğin sonsuz evrenine dalın. EMMESpeakers BETA

hoparlörleri bir takım şeyleri yarım yaşamanız için yapılmadılar. Her şey kusursuzluk arayışı ve

itina ile yapıldı. EMMESpeakers’ın dünya genelindeki talepkar müşteri protföyü de kendini

adamanın, tutkunun ve sıkı çalışmanın verim getirdiğinin göstergesi. Dediğim gibi Beta gibi

ürünlerin, high-end markaların asla uygulamayacağı daha düşük bir fiyat aralığıyla sunuluyor

olmasından çok memnunum. BETA’ların bütçeye uygun ürünler olduklarını söylemiyorum ama

fakat üst basamağa ulaşmanın kolay bir yolu oldukları söylenebilir.

EMMESpeakers BETA hoparlörleri zaman geçirmekten zevk aldığım en göz alıcı
hoparlörler. Onları başka bir şeyle karıştırmanız mümkün değil ve enerjileri ve yaşam
alanını etkileri altına alışları gerçekten de onları eşsiz kılıyor. Bunun yanında bir de
tutkulu bir müzik üretimi de elde ediyorsunuz. Hiçbir kısıtlama yok. Eğer şansınız varsa
onları Red Passion cilasıyla deneyimleyin. Bu rengin öldürücü bir cazibesi var.

Stil ve kaliteli yaşamın şimdiye kadar hiç olmadığı kadar birlik olduğu bir dünyada,
EMMESpeakers BETA hoparlörleri hakiki bir İtalyan üretgenliğini temsil ediyor.
EMMESpeakers’ın etrafındaki her şey tutku ve zenginlik diyarında işliyor. Bu



hoparlörler size kendinizi iyi, tutkulu hissettiriyor ve içinizde birçok firmanın onlardan
daha fiyatlı ürünlerinin ateşlemeyi başaramadığı gururlu bir sahiplik hissi uyandırıyor.

EMMESpeakers BETA hoparlörleri doğru hissettiriyor, doğru ses veriyor, doğru
görüntüye sahip ve doğru enerjiyle ışıyorlar. Onları Suudi Arabistan Emir’inin ya da bir
orkestra şefinin evinde, bir odyofilin yuvasında görmek mümkün olduğu gibi, onlara
her türlü evin salonunda da rastlanabilir. Bu ürünlerin hepsinin de ortak noktası
ÜSTÜN bir stille tutkulu dinletidir. EMMERack Ses Cihazları Rafı ile birlikte
EMMESpeakers BETA hoparlörleri tek performans, lüks ve stil ödülü olan Mono&Stereo
Matej Isak ödülünü aldılar.

www.emmespeakers.com


