
 

 
Tomasz Karasiński  
Lab12 HPA 
İnceleme yazılarımızda genellikle tanınmış markaların en son çıkarttıkları ürünleri ele alırız, 
işlevsellikleri ve fiyatları bir kenara, onlar hep göz alıcı ürünlerdir. Bu sefer ise çok nadir bulunan bir şeyi, yani Yunan yapımı tüplü bir kulaklık amplisini test etmeye karar verdik. LAB12 oldukça 
başarılı bir firma olmasına ve ürünlerini uluslararası fuarlarda teşhir etmesine rağmen, odyofillerin dünyasında pek de tanınmış bir marka değil. İnternette hakkında birkaç habere rastlıyorsunuz, 
mesela işbirliği içinde olduğumuz Mono and Stereo dergisinden Matej Isak’ın yazdığı bir inceleme 
var. Şirketin merkezi Atina’da ve ürünleri yerel pazar dışındaki Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Macaristan, Norveç, İsviçre ve Polonya bu ülkeler arasında. Kataloglarında bir adet güç kablosu 
ve farklı amaçlara hizmet eden cihazlar görülüyor – bir pre-amp, bir DAC, bir güç amplisi, bir 
kulaklık amplisi ve kaynak seçimi yapabildiğiniz pasif bir pre-amp. Bunların hepsinde klasik tasarıma ve lambalara yer verilmiş, hatta DAC çıkış katı bile lambalar merkez alınarak yapılmış.          

Firma ayrıca üç yeni modelin çıkacağını da duyurdu ancak burada ele alacağımız model iki büyük 
avantaj sağlıyor ve bu da onu cazip hale getiren en önemli unsur. Birincisi bu cihaz, içine USB 
dönüştürücü ve pre-amp yerleştirilmiş, çok yönlü bir kulaklı amplisi. Buna bir dijital koaksiyel çıkış eklediğinizde kulaklıklar, aktif hoparlörler ve ampliler için iyi bir eş olabilecek, hatta USB-SPDIF 
dönüştürücü işlevi de görebilecek bir cihaz elde ediyorsunuz. İkincisi cihazın fiyatı: Birçok özelliği bir araya getiren ve Avrupa’da el yapımı olarak üretilmiş bir lambalı kulaklık amplisi için 1200 
dolar çok makul bir fiyat, en azından teoride bu böyle. Gerçek hayatta bu nasıl işler göreceğiz.     



 
HPA bu fiyat aralığındaki bir ürün için oldukça güzel görünüyor.  
 Tasarım ve İşlevsellik  
Daha paketinden çıkartır çıkartmaz bu üründe âşık olabileceğiniz birçok şey var. HPA çok 
kullanışlı ve iyi yapılmış bir şasiye sahip. Elle yapım sürecini anlatan bir şeyler okuduğumda 
karışık duygular yaşadım, çünkü bu noktada iş tamamen elinde tornavida ve lehim aleti tutan 
kişinin becerisine bağlı oluyor. Ancak buradaki ustalık kablo montajının yapılışından bile belli. 
Bazı fişler sanki tecrübeli bir kuyumcu tarafından takılmış gibi görünüyorlar, oysaki başka 
ürünlerde bunlar eğilir, bükülür, kırılır ve bir süre sonra da koparlar. Bu Yunan yapımı ampli ise 
çok iyi bir araya getirilmiş ve hiç hatasız şekilde çalışıyor. Yuva kısımları mükemmel oturtulmuş, 
arka paneldeki soketler mantıklı ve en uygun şekilde yerleştirilmiş, potansiyometre pürüzsüz 
işliyor ve nazik ve çok hoş bir rezistansla dönüyor. Bu üründe aradığımız her şey var – zarif ön 
paneli araba cilasıyla cilalanmış, mekanik bileşenleri görülen ölçme cihazı arkadan yeşil bir ışık 
verilerek aydınlatılmış, çok kullanışlı bir volüm düğmesi ve büyük bir kulaklık jakı var, cihazın 
içindeki valfler turuncu renkte parlıyor. Bu cihazda Luxman ve Dan D'Agostino amplilerinden 
ilham alındığı belli ama bu konuda kimsenin şikâyetçi olacağını sanmam.        

Güç kablosu bağlandığında, USB In adı verilmiş olan LED yanmalı. Çünkü HPA, diğer devreleri 
kapatılmış olsa bile bir USB-SPDIF dönüştürücü olarak işleyebilir. Bu özelliği kullananlar elektrik 
faturalarından tasarruf edebilir ve tüplerin eskimesi de daha uzun zaman alır. IEC soketinin 
arkasında yer alan ana güç düğmesine bastığınızda iki tane daha LED yanacaktır; yani çıkış güç 
sayacı yanar ve muhafazanın içindeki tüpler ısınmaya başlar. Arka panelde kulaklık empedansı 
seçim düğmesi, pre-ampli çıkışı, dijital koaksiyel çıkış, harici kaynaklar için iki adet analog giriş, 
USB tip B ve kaynak seçimi düğmesini bulabilirsiniz. Bu özelliğin arka panele taşınmış olmasının 
biraz sıra dışı olduğunu kabul etmeliyim, zira daha kompleks sistemler kullanan kişiler için bu bir 
zorluk yaratabilir. Eğer sadece tek bir giriş kullanıyorsanız genellikle sorun olmayacaktır ama 
mesela sık sık USB girişinden, analog girişlerden birine geçiş yapıyorsanız (CD, plak dinlemek 
için, yayın akışı almak için vs.) o zaman o düğmeye kolayca erişebilmeniz için cihazın arkasında 
bir alan bırakmanız iyi olacaktır. Ampliyi masa, sehpa gibi bir şeyin üstüne koymanız daha iyi olur, 



çünkü kitaplık rafı gibi bir şeyin için de kullanmanız zorlaşacaktır. Belki de tasarımcıların bu seçim 
düğmesini arkaya koyarkenki düşüncesi cihazın topolojisine sağladığı faydalara karşılık 
işlevsellikten bir miktar ödün vermek olabilir. Ya da belki HPA’nın zaten sıkışık bir yere 
konmaması gerektiğini, çünkü lambalı bir cihaz olması dolayısıyla düzgün bir havalandırmaya 
ihtiyacı olacağını düşünmüş de olabilirler. Her neyse, arkada bir de kulaklık empedansı seçim 
düğmesinin de olduğunu görüyoruz. İki mod seçebiliyoruz – HI ve LO ama üretici firma 
kullanıcılarını ayrım noktası konusunda bilgilendirmeyi unutmuş olmalı. Ya da belki bizi biraz 
deneyip, kurcalayarak kulaklıklarımız için en iyi seçeneği bulmamız için özgür bırakmak 
istemişler. Her halükarda bu cihazı tercih ederseniz onu sıkışık bir yere koymamanız, arka 
paneline rahatça erişebileceğiniz bir yere yerleştirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.    

İyi haberlere gelelim, HPA’nın kurulumu ve kullanımı çok kolay. Onu bir bilgisayara bile 
bağlasanız kusursuz şekilde çalışıyor. Üretici firma, ses uygulamaları için USB kablosu 
kullanılmasını tavsiye ediyor ama bu kılavuzluğun dışında bize bir sürücüden veya işletim 
sistemleriyle uyumluluktan bahsetmiyor. USB kablosunu bağladıktan sonra bilgisayarın yeni 
cihazı tanıması ve sürücülerin başarılı şekilde kurulduğuna dair bir mesaj çıkartması gerekiyor. 
Hatta benim ses çıkış cihazımı değiştirmeme bile gerek kalmadı çünkü otomatik olarak 
dönüştürülmüştü. Cihazın içinde yerleşik bulunan dönüştürücünün desteklediği maksimum 
parametreler 16 bit ve 48 kHz. Daha iyi olabilirdi ama öte yandan tam bir bilgisayar kurdu 
değilseniz, daha az sorun yaşarsınız.    

HPA bir OTL amplidir, yani onda çıkış transformatörü bulunmamaktadır. Kısacası bu cihazda 
yüksek kalitede ses sunması gereken (teoride) daha basit bir yapı söz konusu. Gerçi OTL 
cihazlar biraz değişken olabiliyorlar ama Yunanlı mühendisler HPA’nın, empedansı 32 ila 600 
ohm aralığındaki her tür kulaklıkla işlemesini garantiye almışlar, yani pratikte bu onun şu an 
piyasada bulunan her türlü kulaklıkla çalışabileceği anlamına geliyor. Renk olarak ön paneli 
natürel alüminyum olarak seçebiliyorsunuz, ayrıca beyaz, siyah ve turuncu seçenekleri de 
mevcut. Peki, kötü tarafları? Pre-amp’i bir güç amplisi veya aktif hoparlörle kullanmayı 
planlayanlar açısından uzaktan kumandanın olmayışı sorun yaratabilir.     

 

Ön panel için birçok farklı seçeneği mevcut, hatta turuncu gibi sıra dışı renkler bile var.  



 
Ses performansı  
Teorik olarak “lambalı sound’u” çok belirgin bir şeyle ilintilendirilmelidir ama odyofiller bu kavramı 
oldukça farklı şekillerde algılıyorlar. Bazıları için bu sound sıcaklık ve orta menzilin ön plana 
çıkmasıyken, bazıları için sarmallık ve narin tizler önemli oluyor veya bazıları da lambalı cihazları 
muhteşem mikro dinamikleri ve müzikle daha yakın bir temas kurduran gerçekçilikleri için 
seviyorlar. Kriterimiz her ne olursa olsun, HPA bunların hepsini karşılıyor. Performansı çok 
belirgin öğelerle dolu ve bunların hepsi bir araya gelerek doğal ve tutarlı bir sound yaratıyorlar. 
Düzgün bir tonal denge, koyu ve tam ölçekli baslar, makul seviyede orta menzil, özellikle de bu 
fiyat aralığındaki bir ürün için elde edilmesi güç bir şeyken, HPA için bu söz konusu değil. 
Binlerce dolarlık pre-ampliler zıtlıkları bir araya getirebilir ama aynı etkiyi pek de göze çarpmayan 
ve makul fiyatlı bir cihazdan elde etmek mümkün mü? Üstelik bir de bünyesinde birçok başka 
cihazın özelliğini barındıran ve güzel yapılmış bir üründen? Bunu başarabilmeniz için çok 
yetenekli bir tasarımcı olmanız yetmez, aynı zamanda iyi de bir iş adamı olmanız gerekir. Ürünün 
birileri tarafından Yunanistan’dan ithal edilmesi, rafa konması ve dolayısıyla dağıtımcı ve bayilerin 
bir kar marjı elde etmesi gerekir. Ayrıca LAB 12 de vergisini, elektrik ve telefon faturalarını, 
taşıma masraflarını, ofis kirasını ödemeli. Üretici de parçalara ve çalışanlarına ödediği paraya 
karşılık bir şeyler kazanmalı. Benim görüşüme göre depolama ve paketleme maliyetini 
çıkarttıktan sonra, elektronikler için yalnızca birkaç yüz dolarlık bir bütçe kalıyor. Üzgünüm ama 
gerçek bu.        

Artık neden bu cihazdan bir mucize beklemediğimi anlamışsınızdır. Belki biraz fazla yalıtılmış 
ama yine de kabul edilebilir ölçüde, iyi bir ses duymayı umuyordum. Ama karşıma çok ilginç ve 
ince ince hesaplanmış bir ürün çıktı. HPA yalnıza dünyadaki en iyi kulaklık amplisi olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda bu fiyat aralığındaki bir ürün için performansıyla tüm rakiplerini saf dışı 
bırakabiliyor. Birçok odyofile göre bu ürün, lambalının sıcaklığıyla transistör dinamiklerinin, sıcak 
ve saydam sound’un, sağlamlık ve ritmin mükemmel bir bileşimi olacak.      

Ampliyi iyice kontrol etmek ve performansında bir takım kusurlar bulmak için, farklı açılardan 
eksik yanları ortaya çıkartacak bir dolu kulaklık ve CD denedim. Amplinin kulaklıklarla işbirliğinin 
detaylı ve zarif etkileri olacağından korkum yoktu ama zıt eşleştirmelerle daha kötü sonuçlar 
alacağımı düşünüyordum. B&W P5 veya Jabra Revo gibi kulaklıklarla sound’un biraz sıkıcı 
olacağını sanmıştım ama hiç de kötü değildi. HPA’nın kendine has bir karakteri var, yani onu 
Denon AH-D340 ve Beyerdynamic DT990 PRO gibi daha cesur kulaklıklarla kullanmak şahsen 
benim hoşuma gitti. Tahminimce Sennheiser HD600 veya HD700, Beyerdynamic, Audio 
Technica ve AKG’nin üst modelleriyle mükemmel sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca cihazın içinde 
yerleşik olan DAC de beni şaşkınlığa uğrattı. Elbette daha iyi sonuçlar elde etmek isterseniz ayrı 
bir DAC’ye yatırım yapabilirsiniz. Ama gerçekten de harika bir sesin keyfine varmak için bu illa da 
gerekli değil. Başlangıç olarak ihtiyacınız olan şeyler sadece bir bilgisayar ve düzgün bir USB 
kablosu.        



 

 
Giriş seçimi arkada mı? Evet, biraz garip durum ama tahminimce çoğu insan sadece USB’yi kullanacaktır zaten.  
Yapım kalitesi ve teknik parametreler  
Lab12 HPA, içinde bir adet DAC bulunan, RCA çıkışı ve koaksiyel dijital çıkışıyla bir pre-ampli 
gibi işlev gösterebilen bir kulaklık amplisi. Üretici firma OTL topolojisinde üç adet 6N1P çift triyot kullanmış ki bu da 5 Hz ila 100 kHz (-3 dB) arasında bir frekans cevabı elde edilmesini mümkün 
kılıyor. Cihazın muhafazası tamamen metalden yapılmış. Ön paneli çok kalın bir alüminyum 
parçadan oluşurken, geri kalan her yer çelik profillerle kapatılmış. Elektronik devrenin tamamı yan korkuluklara tutturulmuş olan ayrı bir devre paneline monte edilmiş. Atina’da yerleşik T.Giatras 
Transformers firması tarafından üretilmiş, transformatör formundaki küçük bir jeneratörden de bahsetmeden geçemeyiz. Bileşenlerin kalitesi çok iyi. Elektronik devre planı üzerinde oldukça iyi 
düşünülmüş ve oldukça geleneksel bir yol izlenmiş. Lambaların üzerindeki logodan bunların 
Voskhod firması tarafından üretildiklerini anlıyoruz. Lambaların hepsi seramik tabanların üzerine yerleştirilmiş ki bu da bize bir takım denemeler yapmamız için fırsat tanıyor. Bir sebepten ötürü 
standart valflerle elde ettiğiniz sesi beğenmezseniz, hemen başkalarını takıp deneyebilirsiniz.         

 
Ampli bölümünün boyutu makul görünüyor ama DAC bölümü kibrit kutusundan daha küçük 



 
 
Sistem konfigürasyonu  
Asus Zenbook UX31A, Audioquest Cinnamon, Naim CD5 XS, Cardas Clear Light, Sennheiser 
Momentum On-Ear, Beyerdynamic DT990 PRO, Focal Spirit One, B&W P5, Jabra Revo, Denon 
Music Maniac AH-D340. 

Nihai Karar  
Yunan menşeli ampli muhteşem görünüyor ve dinleyiciyi kendine uzun saatler bağlayabilecek 
yetenekte. Bunun sebebini ben de merak ediyordum. Buradaki başarının anahtarı muhtemelen 
müziği ilginç hale getiren tüm özelliklerin güzel bir şekilde bir araya getirilmiş olması. HPA sesten 
kesinlikle ödün vermiyor, hatta onu son derece büyük bir tutkuyla sergiliyor. Elbette siz her zaman 
o kemanı çalan bir müzisyenin varlığına işaret edebilirsiniz ama ben de bu cihazı imal etmek için 
ortaya yüreğini koymuş birisi olduğuna inanıyorum. HPA’nın bir ruhu var ve onu dinlerken siz de 
bunu açıkça hissediyorsunuz.     

Teknik bilgiler  
Analog Girişler: 2 x RCA 
Dijital çıkış: Koaksiyel  
Analog çıkış: pre-out 
Frekans cevabı: 5 Hz - 100 kHz (- 3 dB)  
Kulaklık empedansı: 32 - 600 Ω 
Maksimum güç tüketimi: 65 W 
Çıkış empedansı: 4 kΩ 
Boyutları (Y/G/D): 11/32/29 cm 
Ağırlık: 6 kg 
Üretici firma: Lab12 

 

 


