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  Sanki  bazı  uluslar  diğerlerine  göre  iyi  sese  daha  fazla  düşkün  ve  Avrupa  genelinde 

baktığımızda  Yunan  halkının  da  bu  konuda  en  tutkulu  uluslardan  biri  olduğunu  görüyoruz. 

High‐end donanımda ne kadar uca gidebildiklerini anlamanız için Atina’daki odyofil kulübünü 

Youtube’tan  araştırmanız  yeterli.  High‐end  cihazlara  çok  düşkün  oldukları  apaçık  belli,  bu 

yüzden bu cihazları üretmeye kalkışmaları da son derece doğal. Geniş bir yelpazeye yayılan 

Yunan high‐end ürünlerine kablolar da dâhil. Nick Korakakis de  işte bu kervanla birlikte yol 

alan, önce donanıma gönül kaptırıp, sonradan donanımların seviyesini yükseltmenin arzuladığı 

iyileştirmeleri sağlamadığını, çünkü bazı sorunların kalıcılığını koruduğunu fark etmiş biri. Nick 

en sonunda kabloların, sorunun ana kaynağı, sistemin zayıf halkası olduğu sonucuna varmış ve 

kendi kablolarını yapma işine koyulmuş ki bu da 2007 yılında Signal Projects’in kurulmasıyla 

sonuçlanan  bir  girişim  olmuş.  Söz  konusu  yılın,  küresel  bir  gerileme  yılı  olduğunu  hepimiz 

sonradan gördük ama onun işini sürdürüyor olması, kendi sistemlerinde olduğu kadar, diğer 

sistemlerde de çok iyi sonuçlar veren kablolar üretmiş biri olarak, doğru bir şeyler yaptığını 

göstermektedir.  
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  Lynx ara bağlantı, hoparlör kabloları ve güç kabloları serisi, Signal Projects ağacının en 

alt  dalı  olan  Monitor  serisinden  bir  kademe  üstte  ve  ağacın  tepe  noktasındaki  Golden 

Sequence  serisinden  beş  kademe  aşağıda  bir  seri.  Lynx  kablolarının %99,999  saflıkta  bakır 

damar iletkenleri PTFE yalıtkanlı. Alüminyum korumalı olan bu serinin bakır örgüsü gürültüyü 

tamamen  yok  ediyor.  Kablolar,  Signal  Projects’in  özel  tasarımı  olan  dişli  bir  kenetleme 

sistemini  içeren RCA  fono  fişlerle  sonlandırılmış. RCA  fişin  arkasında 20 mm çapında  iri  bir 

parça bulunuyor ki bu da onu çıkışları  çok yakın yerleştirilmiş bileşenlerle zor kullanılan bir 

kablo  haline  getiriyor.  Bu  iri  parçaların  içinde  ne  olduğunu  sorduğumda  Nick  bana,  “bu 

sonlandırma modüllerinin içinde, korumayı tamamen yönelimsel hale getiren, alıcı fiş üzerinde 

düşük  rezistans  yaratan  özel  bir  topraklama  konfigürasyonu  uyguladıklarını”  söyledi.  Fakat 

bundan fazla detay vermedi. Neyse ki elimdeki Townshend Allegri’nin iki çift çıkışı var, böylece 

Lynx’i her ikisinde de kullanabildim.        

 “The Signal Projects Lynx kendini  zamanla ortaya koyan bir ürün: 
Onunla bir şeyler dinledikçe, aslında müzik miksajının daha da 
derinlerini duymanızı sağladığını yavaş yavaş fark ediyorsunuz.”  

   

  Yapım ve cila kalitesi profesyonelce ve paketlemesi oldukça  lüks… Sağlam bir ahşap 

kutuya  giren,  üzerinde  süslü  bir  sertifikası  bulunan,  kabloları  sabitleyerek  ambalajın  içinde 

oradan oraya savrulmasını engelleyen kızıl bağlarıyla çok şık bir şekilde teslim ediliyor  Signal 

Projects ayrıca ara bağlantı kablolarında kanal tanımlamamaya karar vermiş. Bunun nedenini 

sorduğumda, cevapları şu oldu: “Biz kanal göstergelerini hiç kullanmıyoruz çünkü bu, kurulum 

sırasında arada bir karışıklıklara yol açıyor.”  

  Lynx’i pre‐ampli ve güç amplisi arasında kullandığımda, pratikte hep yaşanan sorunları 

gayet iyi şekilde çözdü. Hatta hakkını teslim etmem gerek, bazıları fiyatça çok daha pahalı olan 

alternatif ürünlerden daha  iyi bir ses sağladı. Birincisi,  tonal bakımdan nötr bir kablo bu ve 

balansta da kulağa hiçbir değişiklik gelmiyor, ön kenarlar vurgulanmamış, en üst midlerde hafif 

bir hareketlenme var ve alt uçta daha çok güç verebilmek için bas yükseltilmemiş. Daha geniş 

bir sunum yaratmak adına yankılanmayı abartma eğilimi bile yok ki bu son derece yaygın bir 

uygulamadır. Bu kablonun tek yaptığı, müziği sakince, net ve temiz olarak sunmak.     

  Lynx, müzik çalmaya başlar başlamaz sizi çarpan bir karaktere sahip olan, yani belirli 

detayları  ön plana  çıkartıp  genel  dengeyi  değiştiren  kablolardan değil.  Singal  Projects  Lynx 

kendini zamanla ortaya koyan bir ürün; onunla bir şeyler dinledikçe aslında, sinyale gürültüsü 

düşük bir yol açmak suretiyle müzik miksajının daha da derinlerini duymanızı sağladığını yavaş 

yavaş  fark  ediyorsunuz.  Sonlandırmalardaki  o  iri  parçaları  sevmedim  ama  kablonun  genel 

verimi  üzerinde  önemli  katkıları  olduğunu  düşünüyorum.    Herbie  Hancock’un  “It  Ain’t 

Necessarily So” [Gershwin’s World, Decca) yorumunda, enstrümanların sağlam dokusunu ve 

aralarındaki boşlukları algılayabiliyorsunuz ve sanki her bir notanın üzerinde hafif bir pusluluk 

hissi olduğundan dingin parçalar daha da dinginleşiyor ve notalar daha fazla odaklı hale geliyor.  
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Gürültünün az olmasının  yoğun müzik parçaları  üzerinde yarattığı  bileşik etki oldukça özel; 

daha fazla tiz ve tonlama duyulabiliyor, ince detaylar inandırıcı bir bütün oluşturuyor ve bu da 

sonuç olarak performansı daha anlaşılabilir kılıyor.  

  Bazı  ara  bağlantı  kablolarında  olduğu  gibi  bas  uzantısı  fazla  değil  ama  Lynx  ile  pes 

seslerde daha fazla çeşitlilik ve form elde edebiliyorsunuz. Kristin Hersh’ün “Your Ghost” (Hips 

and Makers, 4AD) isimli parçasında son derece düşük düzeyde, muhteşem bir timpani kaydı 

vardır; bu kablo  ile o üç  timpani vuruşunun hepsini duyabiliyorsunuz, oysa diğer kabloların 

çoğu bunu bulanık ve homojen bir gümleme olarak sunuyor. Enstrümanın veya kaydın armonik 

detaya  sahip  olduğu  kolayca  duyuluyor  ve  akustik  alanlarda  çalınmış  birçok  klasik  müzik 

parçası  var.  Javier  Perianes’in  Manuel  Blasco  de  Nebra’s  Piyano  Sonatları’nın  (1‐6  Op.1) 

(Harmonia Mundi)  da  durumu  aynen  buydu,  kendi  büyülü  dünyasında,  hoparlörlerin  iyice 

gerisine  yerleştirilmiş  bir  ses  oluşturuyordu.  Kaydın  yapıldığı  yerin  karakteri,  bu  kablonun 

netliği sayesinde çok barizdi, bu yüzden çalımın güzelliğinin tadına rahatlıkla varılabiliyordu.   

  Kablonun  özelliğini  ön  plana  çıkartan  en  iyi  parça  Tom Waits’in  “In  Shades”  (Heart 

Attack & Wine, Asylum)  isimli, bir restoranda duyulan sesler üzerine çalınmış enstrümantal 

parçaydı. Bu kayıtta en zoru  insan  seslerini/konuşmalarını net  şekilde sunabilmektir,  çünkü 

bunlar  miks  sırasında  ön  planda  tutulmamıştır  ama  Lynx  tüm  kelimeleri  ve  karakteri 

duyabilmemi sağladı ve bu da diğer kabloların başarısız oldukları bir noktaydı.      

  Bu  ay  Hi‐Fi+  için  üç  adet  inceleme  yazmam  gerekiyordu  ve  kablo  meraklısı  biri 

olmadığımdan Signal Projects’i en sona atmıştım ancak sonuç olarak  inceleyeceğim ürünler 

içinde  en  iyisi  o  çıktı;  o  asla  vazgeçmeyeceğim  bir  bileşen  artık!  Görünüşe  göre  Signal 

Projects’in bir sistemi geri çeken şeylerle  ilgili değerlendirmesi doğru; hakikaten muhteşem 

kablolarınız olmadan hakikaten muhteşem bir ses elde edemezsiniz.   

TEKNİK ÖZELLİKLER  

Tip: RCA jak sonlandırmalı analog ara bağlantı kablosu   

Uzunluk: Çifti 1m  

İletken: Saf bakır damar   

Yalıtkan: PTFE, polyolefin  

Ekranlama/Koruma: Alüminyum folyo, örgülü bakır  

Kapasitans: RCA 23.05 pF/ft  

Rezistans: 4.48 mOhm/ft  

İndüktans: 0.61 μH/ft 

Üretici: Signal Projects Audio Ltd (URL: signalprojects.com) 


