
EMMESpeakers New Beta 
 

 
“The Times They Are A-changing” (Zaman değişiyor) derdi Bob Dylan şarkısında, ve ben 
de 50 yıl sonra onun dediğini onaylıyorum, evet zaman değişmeye devam ediyor. 

70’lerdeki High Fidelity’i görmüş olanlar, o zamanlar hoparlörün çoğunun ne kadar 
korkunç kaplamaları olduğunu, bazen bir nostaljik duygularla, bazen de hiç nostalji 
yaşamadan mutlaka hatırlayacaktır. Size iki isim söyleyeyim: Advent ve AR. Ön ızgaraları 
açtığınızda hiçbir kaplama yapılmamış bir ön panel ve bir şekilde oraya bir yerlere 
sıkıştırılmış sürücüler görürdünüz. Sürücüler sanki onları koyacak başka yer yokmuş da 

oraya sıkıştırılıvermişler gibi görünürdü, çünkü onlardan iyi ses almanın tek yolu buydu. 
Tweeter’lara insanın içinden pek de bakmak gelmezdi. Neyse, görünüşlerine rağmen 
sesleri genellikle çok iyi olduğundan müzik severler buna pek aldırmazdı. 70’lerde 

http://www.audio-activity.com/uploads/1/3/0/9/13098779/6678876_orig.jpg?462


insanlar 21.y.y’ı arabaların uçtuğu, insanların Mars’ta ve Ay’da kolonileştiği ve daha 

birçok inanılmaz fantazinin gerçek olduğu bir çağ olarak hayal ederlerdi.       

Şimdi 21.y.y.’dayız ve bu çağa girmemizin üzerinden de 13 yıl geçti ve bu fantazilerin 
hiçbiri gerçekleşmedi. Hiç şüphesiz High Fidelity, müziği orjinaline mümkün olabilecek en 

yakın şekilde yeniden üretmemizi yardımcı olmak için değişmeyen bir istekle yaşamını 
sürdürdü. Öte yandan, pazar değişti. Bir zamanlar en önemli şey form değil içerikti ki 
minimalist Britanya tasarımı bunun kanıtıdır. Şimdi iç tasarımcılar çok daha fazla önem 

kazandılar ve sistem bileşenlerinin bir estetiğe sahip olması şart haline geldi.    

Şekil ve işlev artık sıkı sıkıya birbirlerine bağlılar ve biri olmadan öteki de olmuyor. 
Gelişmekte olan ülkelerde bu parametreler gerçekten de çok önemli. Fakat belki de daha 
önceden “Gelişmekte Olan Ülkeler” diye adlandırılan ama artık gelişmiş olan ve eskiden 

onlara yüksekten bakan o ülkelerde rahatlıkla alışveriş yapabilen ülkeler demeliydim.  

 
Pekala, bu yeni pazarları fethetmek için farklı bir şeyler gerekiyor. Sıradan bir paralel 
yüzlü forma ve ucuz ahşap kaplamaya sahip bir hoparlör kesinlikle beğenilmeyecektir. 
Keza bu pazarlar için ve daha ziyade bu pazarları fethedebilmemiz için farklı bir şeylere 
ihtiyaç var. Ziyarete gelen misafirlerimiz evlerimize gelip en son satın aldığımız ürünü 
görüp çarpılmalı. Bu bir tür yarış ve bu yarışı yalnızca en orijinal objeleri tasarlayanlar ve 

ürütenler kazanabilir.  

Sevgili okuyucularıma şunu hatırlatmak isterim ki bu tip bir orijinalliğin, özgünlüğün ilk 

örneklerini Sonus Faber’in 80’lerdeki ürünlerinde görmüştük. Franco Serblin, yeteneğiyle 
yarattığı kusursuz tasarım ve kabin için kullandığı değerli materyallerle herkesi 
büyülemişti. Günümüzde ise orijinal tasarıma sahip ürünlere talep artmakta ve tasarım 
ve yaratcılığın yuvası olan İtalya da yeni ve özgün fikirler sunmak konusunda önde 

gidiyor. Dürüst olmak gerekirse, bunlar çok da kolay işler değil, keza Hi-End, Hi-Fi ve 
High Performans Audio “kalite mührünün” olmasını istediğimiz bileşenlerin belirli birtakım 
karakteristik özellikleri olmalı. Bir Hi-Fi sistemin kitapların arasına yerleştirilebilen küçük 
küplerle ve dolabın içinde saklı kalan bir subwoofer’la bir alakası olamaz. Bunu anlamış 
birçok kişi var ve yıllardır tüm dünyaya dağıtılacak bileşenler tasarlamak, pazarlamak ve 

üretmek için çabalıyorlar.    

 

 
 
Audio-Activity olarak bizler Hi-Fi’a ilgi duyuyoruz ve İngilizce versiyonumuz sayesinde 
dünyanın her yerinde yazılarımız okunduğundan dolayı da gururluyuz!  

Bu sebeple İtalyan ve diğer yabancı üreticiler ürünlerini incelememiz ve onları 
“uluslararası sanal vitrinimizde” sergilememiz için bize ricada bulunuyorlar. İster yeni 
tasarım bileşenler olsun, ister eski kafalı ses severlerin hoşuna giden eski stil ürünler 
olsun (inanın bunlar ne kadar kötü görünürse, o kadar iyi ses veriyorlar) tüm ürünleri 
önyargısız olarak inceliyoruz.     

Neyse ki dünya çok büyük ve herkese yeterince yer var, biz de ürünleri inceleyip 
düşüncelerimizi bizi takip ederek nezaket gösteren insanlarla paylaşıyoruz.   
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Bugün Milano kökenli ve daha ilk “adımlarından” beri şahsen takip ettiğim bir firma olan 
EMMESpeakers’dan bahsedeceğiz. Eh, bir kerecik bırakın da söyleyeyim: Onları ben 
keşfettim! İlk modellerinin adı Beta idi ve bu yeni olanına şeklen çok benziyordu ama bu 
yeni olanda iç yapı tekrar gözden geçirilmiştir. Hoparlörler ve crossover tamamen 
farklıdır, sonuç olarak ses de farklıdır. Lorenzo ve Paolo Martinelli kardeşler 

EMMESpeakers’ın kurucuları. Firmalarını 5 yıl önce kurdular ve yeteneklerine 
güveniyorlardı. Şu anda pek çok ülkede satılmakta olan çok kaliteli bir ürün yaratmışlardı.   
  
Eğer Facebook sayfalarına ya da web sitelerine bakarsanız dünyanın en uzak köşesindeki 
evlerde yerlerini bulmuş olan EMMESpeakers hoparlörlerinin resimlerini görebilirsiniz. Vay 

be! Bu gerçekten de mutluluk verici bir şey olmalı! Üstelik ülkemizdeki iç tüketimin 
daraldığı bir dönemde ihracat çok daha önem kazanıyor çünkü bizi ayakta tutan o. 
İtalyan yapımı ürünleri üretme ve ihraç etme cesaretine ve becerisine sahip her türlü 
girişimcinin tebrik edilmesi ve yüreklendirilmesi gerekir. Martinelli’ler Hi-Fi sektöründe 

çok aktifler ve üretimdeki becerilerini ve özgünlüklerini çok güzel sergiliyorlar.      
  
Yeni hoparlörleri Da Vinci gerçekten de çok özgün ve bugüne kadar hiç görmediğim bir 
şey. Fakat bugün biz bu modeli incelemeyeceğiz, keza elimize EMMESpeakers’ın 
tarihindeki ilk modeli olan Beta’nın yeni versiyonu ulaştı. Hoparlörün sadece şekli 

değişmemiş ama geri kalan her şey baştan sona farklı.  
 
Pekala, gelin proje müdürünün bize verdiği teknik detaylara bir bakalım:  

 
New Beta hoparlör ilk bakışta rahatlıkla üç yollu bir tasarımla karıştırılabilir, fakat 
görünüşüne rağmen ve bu her ne kadar biraz alışılmamış bir şey olsa da bu hoparlör 2 ½ 

yolludur.   

Bu şekilde, izole edilmiş kutu içindeki 2 yollu bir hoparlörün ses üretiminine erişilmesi, 

fakat çok yollu hoparlörlere has bir frekans cevabının ve yüksek güç idaresinin elde 
edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için hızlı bir 5 inç Mid Woofer (düşük 
frekanstaki) 8 inç’lik woofer ile desteklenmekte, bu ikisi birbirlerine “kısmi” seri devreyle 
bağlanmaktadır.    

NEW BETA’nın crossover’ına bakıldığından farklı tipte devreler görülebilir. TW’nun 
geleneksel bir üçüncü derece devresi varken, 5 inçlik mid woofer ve 80 inçlik woofer seri 
şekilde bağlanmış ve üçüncü seviye bir devre tarafından (L2, C4, L3) idare edilmektedir.  
Başka bir bir kapasitör de (C6) 8 inçlik woofer’ı orta frekansta devre dışı bırakarak, Mid 
woofer’ın 1.3 kHz’deki Tweeter ile tek başına crossover’a ulaşmasına izin verir (dördüncü 

akustik düzen).  

C5-R4 Zobel devre 5 inçlik Mid woofer faz cevabını arzu edilen değerle hizalamak üzere 
ayarlanmıştır. Aşağıda yer alan grafikte TW ile MW arasındaki crossover bölgesine 45 

dereceyle sabitlenmiş rölatif faz görülmektedir.   

Yaptığımız incelemeler, 45 derecenin rölatif fazının daha stabil ve daha geniş bir ses 
sahnesi sağladığını gösterdi.  R3’ün ampli gücünün WF ile MW arasında dağıtımında 
önemli bir işlevi var. NEW BETA’nın empedansının her tür güç amplisi için kolay bir yük 

olması elektriksel uyumun alanını genişletmekte. Ancak en iyi ses performansı için en az 

20 watt önerilmektedir.     

NEW BETA’nın frekans cevabı çok hassas bir incelemeye tabi tutulmuş ve belirli tasarım 

gerekliliklerine cevap veriyor.  

Hoparlörün her bir bölümü (sürücüler, crossover devre, kutu şekli) tam istenildiği şekilde 
seçilmiş ve tasarlanmış. Tipik bir izofonik kavisle kıyaslandığında NEW BETA’nın nasıl da 
insan kulağının duyarlılığına göre ayarlanmış bir frekans cevabı olduğu görülüyor. İnsanın 

yorulmadan uzun süre müzik dinleyebilmesi için çok doğal bir yeniden üretim yapıyor.   

NEW BETA ait olduğu sınıf için mevcut olan en iyi seçenekleri tasarımında barındırıyor:  
•    Sürücüler SB Acoustic 
•    Crossover bileşenleri Mundorf 
•    İç kablolama Van den Hul ve Sommer Cable 
•    Bağlantı uçları Furutech 
•    NERINOX vidalar 
•    AISI 304 paslanmaz çelik parçalar 



•    Özel yoğunluğa sahip bir MDF ile yapılmış kabin . 
•    7 kat polyester kaplama (nihai kalınlık 500-600 micron). 
Hoparlör kutusu İtalyan ustalar tarafından, en modern teknolojilerden faydanılarak 
üretilmiş .  

Sönümlenmiş rezonanslar ve zamana karşı dayanıklılık için sandviç yapısı oluşturulmuş. 
Holografik ses yeniden yapılandırmasında, özellikli form, kavisleri ve kenarları bir armoni 
oyunu içinde birleştiren eşsiz bir İtalyan tasarımı örneği ve çoklu prospektifler aktif bir rol 

oynuyor.   

NEW BETA hoparlör teknik özellikleri sayesinde ev ortamında, bilindik faaliyetler için 
ayrılmış (oturma odaları, salonlar,vs.) ve normal bir dekorasyona sahip yerlerde çalışmak 
üzere tamamen optimize edilmiş. Arka duvardan 0,50 metre uzağa yerleştirildiğinde bile 
çok doğru bir ses üretmek üzere tasarlanmış.   

 

 

 

 

 
Beta aşağıda detayları verilen sisteme bağlanmıştır:  
 
Pikap Basis 2001, pikap kolu Graham 2.2, kartuş Scan Tech Lyra Helikon, fono pre-ampli 
: Einstein "The Turntable's Choice", CD/SACD çalar dCS Puccini + Puccini U-Clock, pre-
ampli: MBL 4006, güç amplileri: Bryston 7B ST mono, hoparlörler: JBL 4350B,  ara 
bağlantı kabloları: MIT Oracle MA-X Proline, MIT Shotgun S2 RCA, Transparent Super 
XLR, Transparent Super RCA, LAT International XLR, hoparlör kabloları: MIT Magnum MA, 
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Vovox Initio, güç kabloları: MIT Shotgun AC 1, Black Noise Pearl ve diğerleri DIY, ana 
şebeke: Lector Edison 230/8, ana şebeke filtresi: Black Noise 2500. 
 
Hoparlörler yepyeni ve yalnızca bir iki saat işletilmişlerdi. Aslında biraz sert bir sound’ları 
var.  

Birkaç gün boyunca birkaç saat süreyle radyo çaldım ve sistemi alıştırmaya yarayan bir 
CD dinledim.  
 
Artık hoparlörlerin hazır olduklarına emin olunca kızıma ait bir CD ile onları denemeye 
karar verdim: Fransız bir grup olan Noir Desir’in “Des Visages et Des Figures” adlı 

albümüydü bu (Carosello/Warner Music). Bu, çok pes sesleri barındıran ve şiddetli 
tonlarda parçaların bulunduğu bir elektronik müzik albümüdür ki yüksek volüm de bile 
BETA’nın yeniden üretimi çok doğruydu.  
    

Beethoven’ın 7’inci Senfonisi’nin “Allegretto” bölümü (Osmo Vänskä - Minnesota 
Orchestra - SACD BIS), geniş ve derin bir ses sahnesi çıkardı ortaya. EMMESpeakers  
dinamik varyasyonlara saygılı ve dinlediğimiz bestenin taşıdığı anlam ve hislerle bağ 
kurabiliyor.  
 

İzole kutu yüklü olduklarından, bunun onları odada yerleştirme bakımından yardımı 
dokunuyor; buna rağmen onlardan en iyi performansı elde edebilmeniz için konumun çok 
iyi hesaplanması lazım. Çıkan sesi tarif etmek zor olmakla birlikte nötr ve alt menzilde iyi 
bir performans ile karakteristik bir özellik sergileyen, net ve hiç rahatsızlık vermeyen bir 
ses olduğu söylenebilir.  
 
Beta’lardan dinamik karakteristik özelliklerini sergilemelerini istiyorsanız onları iyi bir güç 
amplisine bağlamalısınız. Geniş bir odada orta menzilin fazla çalışmasından dolayı volüm 
bakımından performansları kısıtlanacaktır. Fakat bir diskotekte yaşamıyorsanız bu durum 
sizi etkilemeyecektir. İhtiyaç duydukları az miktarda alan ve ince formları sayesinde her 
tür ortama uyum sağlayabilirler. Bu hoparlölerin başarılı birer bileşen oldukları ve 
uluslararası boyutta rağbet görmeyi hakettikleri de kesin.  
 
Benzer performans sergileyebilen diğer bileşenlere kıyasla fiyatlarının biraz yüksek 

olduğu doğru. Bu hoparlörler farklı kaplamalarla kişiye özel hale getirilebiliyor, yani 
“terzide dikilmiş” bir ürün söz konusu olduğundan bunlar fiyata ve ürünün değerine 
yansıyor. Üretici firma çok ciddi bir firma ve ürün de güvenilir. Toplu üretim malı 
istemeyenler için özel olarak üretilmiş bir ürün.   
 

 

EMMERack Smart 
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Hopalörlerle birlikte elimize bir de sehpa ulaştı. Adı EMMERack Smart olan ürünü kurduk 
ve bileşenler önünü kapatmadan fotoğrafladık. Estetik açıdan etkileyici olduğu gibi 
işlevselliği de tartışılmaz. SRS – Smart Rack System/Akıllı Raf Sistemi – raflar arasına 
konulmuş olan süspansiyon blokları sayesibde titeşimleri çok iyi kontrol ediyor. Rezonans 

frekansı destek çubuklarını sıklaştırmak veya gevşetmek suretiyle değiştirilebilir. Bu 
sehpanın kaplaması mat siyah fakat ürünü kişiselleştirmek için birçok seçenek arasından 
bir seçimde bulunabilirsiniz. Modüler bir eşya olup, 3 rafı var. Raflar arasındaki uzaklık 

kullanıcının ihtiyaçlarına göre daha uzak veya daha yakın olarak monte edilebiliyor.     

Angelo Jasparro 

Manufacturer: EMMESpeakers Snc  

 

Avrupa’da Beta için önerilen perakende satış fiyatı: Euro 9.000,00/ standart kaplamalı bir çift  

Avrupa’da Sehpa için önerilen perakende satış fiyatı: Euro 1.895,00 standart kaplama 

seçeneğiyle 

http://www.emmespeakers.com/


 



 



 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 


