
Lab12 dac1 Special Edition – Test ve İnceleme
Sonrası Görüşler

Yunanistan’dan Sevgilerle
Uzun süredir dört gözle beklenen Stratos Vichos Lab12 dac1 Special Edition en sonunda

Mono & Stereo’nun ofisine ulaştı. Bu ürün hakkında inceleme yapılacağını duyurduğumdan

beri aldığım e-postalara bakılırsa, bu DAC pazarda büyük bir etki yaratmış olmalı. Öyleyse

hadi bakalım…

Dijital ses artık gelecekte olmasını beklediğimiz bir şey değil. O artık günümüzün bir gerçeği.

Bu alanda her şey çok büyük bir hızla değişiyor. Acaba hep ileriye doğru devam eden bu

yarış, dijital yeniden ses üretiminde kalite bakımından,  böylesine hızla ilerleyişinin bize vaat

ettiği ilerlemeyi gerçekten de sağladı mı?

Buna çabucak ve kısaca evet denebilir. Ancak konu hakkında daha derinlemesine

düşündüğümüzde, o zaman gerçek ilerleme meselesine takılırız. Elimden birçok DAC geçti

ama şimdiye dek yalnızca, “eski” teknoloji ve lambalarla bir şekilde bağlantı kurabilenler

bende iyi izlenim bırakmıştır. Yüksek hızda örnekleme yapmayan tasarımların yanında,

piyasaya yeni çıkacak DSD 64, DSD 128 vs’ye de ben çok umut bağlamış durumdayım. Bu



trendin tutup tutmayacağını göreceğiz, fakat DSD ile birlikte, Yunanistan’dan gelen LAB

12’nin “doğru” ses arayışına da kapımız sonuna kadar açık.

Cihazlarda yüksek hızda örnekleme yapmama özelliği yeniden canlanmış gibi görünüyor.

Daha net söylemek gerekirse aslında hiçbir zaman sahneyi terk etmemişti. Yıllar içinde, öne

çıkan birkaç “ünlü” DAC çipi oldu. TDA 1541 kanal başına bir üniteyle tek başına ayakta

durabilirken, 1543’ün doğru bitleri ve iyi bir performansı yakalayabilmesi için paralel bir

dizilime ihtiyacı oluyor.

Dış görünüş ve albeni

Bu dönüştürücünün dış görünüşü ve yaklaşımı hoşuma gitti. Onu daha da cazip kılmak için

özel renk seçenekleri ve özel edisyon özellikleri sunuluyor. Görünen o ki, Stratos muhteşem

materyalleri bir araya getirme tutkusuyla, ürün üzerinde çok zaman harcamış ve ayrıca tüm

bilgisini dac1’e uygulamayı da gayet iyi becermiş.

Bir high-end cihaza lüks araba cilası uygulandığını ne zaman görsem kanım kaynar, içim pır

pır eder. Eğer sizde içiniz pır pır etsin istiyorsanız, normal ve özel edisyon teknik özelliklerini

bir karşılaştırın derim. Yanlış hatırlamıyorsam, Kondo san ve Masaki san yüksek hızda

örnekleme yapmama modunda 16 x 16 bitlik DAC’ye ulaşmışlardı. Stratos ise 8 x 16 bit’le

ilerleme yolunda. Şimdi buraya kadar söylenenlerin hepsi benim dikkatimi tamamen ona

yöneltmeme yetti, içimde bir merak uyandı. O zaman doğru yoldayız…

Üçüncü türle ilk karşılaşma

Yunan firması LAB12’nin DAC1’iyle tanışın. Cihazı ilk gördüğüm andan itibaren, tutkudan

doğmuş, hakiki odyofil DNA’sına sahip bir ürünle karşı karşıya olduğumu anladım. DAC1 SE

son model araba rengine boyanmış ön paneli, ek lamba katı, abanozdan üçgen yerleşimli

ayaklar, TDA 1543 DAC, vintage tarzı VU metreler (niye kimse bunları kullanmıyor ki!) , vs.

gibi özelliklere sahip.

İnceleme için gönderilen örnek cihazın cilasına bakın! Çok şık! DAC1 SE’nin estetik

görüntüsüne bayıldığımı açıkça itiraf edeyim.

DAC1 SE ile dinlediğim ilk parçadan itibaren onun sıradan bir yüksek hızda örneklemesiz DAC

olmadığını anladım. Ses, tizliğin ve rengin müzik yolunda pürüzsüzce akıp gittiği bir

bütünsellik taşıyordu. Tüm bunlara ek olarak netlik de vardı. Yüksek hızda örneklemesiz

DAC’ler karakter bakımından genellikle “karanlık tarafta” olurlar. Fakat Stratos pakete

çağımıza has o “çarpma hissini” de dâhil etmeyi başarmış.



Müzikal etki

Police’in efsanevi albümü Synchronicity’den Wrapped Around Your Finger isimli parçadaki

Sting vokali o çok bilindik derinliğiyle çıktı ama trampet girdiğinde tazeleyici bir etki yarattı.

Çağımıza has “çarpma hissi” derken kast ettiğim buydu. Yüzüme inmesini beklediğim yumruk

tam olarak bu değildi…

Astrid Gilberto’nun sesi gökyüzüne dağılan hava gibi büyüleyiciydi. Önümde üç boyutlu bir

görünüme büründü ve mekânda bir genişleme hissi oluştu. Tüm bunlar şu anlama geliyor…

DAC1 SE ile ilgili olarak onun daha geniş bir sunuma sahip olduğunu ve bunun, onun öne

çıkan bir özelliği olduğunu hemen söyleyebilirim. DAC1 SE’nin bulunduğu bir sistemle müzik

dinlerken hoparlörlerin gözden kaybolduğunu söylersem sanırım size iyi bir ipucu vermiş

olurum.

Belirli bir ürünle mükemmel bir uyum yakalayabilecek her zaman bulunabilir, ama elde

edilen seste nelerin iyi olduğuna, o cihazın neleri iyi yaptığına dair belirli bir noktaya parmak

basmak genellikle zor olur. Oysa DAC1’le yaşadığım “ortadan kaybolma hissi” bu cihazın öne

çıkan özelliklerinden biri.

Okurlarımızdan biri benden en ahenkli, akışkan, pürüzsüz, lezzetli ve sıcak sesli DAC nedir

diye bir tavsiyede bulunmamı istemişti. LAB12’nin ürettiği DAC1 SE bu özelliklerin hepsini

barındıran ve keşfedilmeye değer bir ürün. DAC1 SE size duygusal ve çok net bir müzik

sunumu yapmaya hazır.

Dinlemenin yarattığı yorgunluk

DAC’lerle ilintilendirilen en önemli şeylerden biri de “dinlemenin yarattığı yorgunluk” adı

verilen olaydır. Dijital dosyaların sese transferi söz konusu olduğunda, işleme sırasında her

yere bir tat, bir koku nüfuz eder. Bu, bir tür “dijitallik” hissi ile birlikte gelen ve belirli bir süre

dinlemenin ardından oluşan bir rahatsızlık duygusudur. Bunun genel anlamda dijital ses

deneyimini vinil veya analogtan ayıran şeylerden biri olduğu söylenebilir. Son teknoloji ürünü

DAC’lerde bile yaşanan bir durumdur bu. Pikaplar söz konusu olduğunda, sürekli akan,

sınırsız bir ses enerjisinin varlığı dolayısıyla dinleme sırasında hoşnutsuzluk yaratan bir

durumla pek karşılaşılmaz. LAB12’nin DAC1 SE’si fiyatça kendinden çok daha pahalı olan

birçok rakibini kıskançlıktan çatlatacak derecede hoş bir pikap hissi vermektedir



Tüm gerekli öğeler burada

Stratos Vichos ilk ticari ürünü olan DAC1’de tüm gerekli öğeleri bir araya getirmeyi başarmış.

DAC1 SE, high-end camiasında LAB 12’nin şimdi ve gelecekte sağlam bir yer edinmesini

sağladı ve ben de bu firmanın çıkaracağı yeni ürünleri yakından takip edeceğim.

Önemli Özellikler

Yüksek hızda örneklemesiz moda 8 x 16bit dac’ler (birbiriyle uyumlu)

Triyot lambalı I/V analog çıkış katı

6 adet ayrı regüleli güç kaynağı

Dale 1% (dijital kat) ve AB karbon rezistanslar (analog katı)

Odyofil düzeyi kapasitörler (Nichicon gold tune)

Altın kaplama RCA Teflon (giriş, çıkış)

Analog retro tarzada VU metreler

Metalik cila (Lexus white, Porsche black)

Özellikler (special edition için)

Yüksek hızda örneklemesiz moda 8 x 16bit dac’ler (birbiriyle uyumlu)

Triyot lambalı I/V analog çıkış katı (Philips special quality 1960)

Jantzen Superior-z bağlantı kapasitörleri

6 adet ayrı regüleli güç kaynağı

Dale 1% (dijital kat) ve AB karbon rezistanslar (analog katı)

Kapasitesi yüksek, odyofil düzeyi kapasitörler  (Nichicon gold tune)

WIMA dac’lerin bypass kapasitörleri

Titreşimden daha iyi yalıtılmış şasi

Alimünyumdan ağır ayaklar veya abanoz koniler

Altın kaplama RCA Teflon (giriş, çıkış)

Analog retro tarzda VU metreler

Metalik cila (Lexus white, Porsche black, kişisel renk seçimi)



Teknik Özellikler

Güç : 230/240 Vac 50Hz

Güç tüketimi: 20 watt max

Girişler: 1xSPDIF (Coaxial RCA), 1xUSB2

Frekans cevabı: 20Hz to 20 KHz +0dB/-1dB

Çıkış düzeyi: 1.90V RMS

THD: < 0.2%

Giriş: 24 bit/96 KHz

Boyutlar (GxYxD): 29cm x 11cm x 43cm

Ağırlık: 5 Kg


