
GOLD NOTE PH-1000

GN, en ileri fono katı PH-1000’i sunar

Floransa, İtalya, 30 Mart 2021 – Gold Note’un yeni ve birinci sınıf fono katı 

Youtube videomuzu izleyiniz www.youtube.com/watch?v=6-fAnKm4drY

Özetle PH-1000, dijital bir ara yüzü A Sınıfı gömme bileşen tasarımıyla birleştirerek yarattığı

çok geniş bir eşitleme (ekolayzır), kazanç, yük ve kapasitans ayarı yelpazesiyle, bugüne dek

yapılmış her türlü kartuşla düzgün bir eşleşmeyi mümkün kılıyor. Stereo, Mono ve 78rpm 

plaklar için 18 EQ eğrisi sunmasının yanında, bir plağı basmak için bugüne dek kullanılmış 

herhangi bir EQ eğrisini resmen yeniden yaratabilmeniz için eşitlemeyi ayarlayabilmenizi 

(evet, hakikaten de ayarlayabilmenizi) sağlıyor. 

Doğru eşitleme ile basılmış herhangi bir LP’yi çalabilseydiniz ne olurdu? Peki ya bu eşitleme

eğrisini  çalım  sırasında  ayarlayabilseniz  ve  hatta  değiştirebilseniz  ne  olurdu?  Dip 

anahtarlarıyla  ve  harici  bileşenlerle  uğraşmadan,  tek  bir  düğmeyle  her  türlü  ayarı 

yapabilseydiniz?  Gold  Note’un  ultra  düşük  gürültülü,  yüksek  kazançlı  ve  hiç  ses  filtresi 

bulunmayan  fono  katı, kullanımı  kolay  olacak  ve  ilk  görüşte  âşık  olunacak  bir  fono  katı

 olarak tasarlandı. PH-1000 analog kurulumlara bakış açınızı değiştirecek.  

PH-1000’in ayrıca özel atanmış volüm kontrolü bulunan bir kulaklık çıkışı, 3 tane bağımsız 

girişi (RCA ve XLR) ve Tek Tuş Kontrolü (tek bir döner kontrol düğmesi) mevcut. Bu döner 

tuş sayesinde müzik çalarken, ekrandan menüde gezinerek ayarları değiştirebiliyorsunuz. 

Dahası da var! Harici yük, Stereo/Mono kontrol, faz çevirme, Sol/Sağ kanal değişimi ve 

gürültü ses altı filtresi… Daha başka ne isteyebilirsiniz ki?  

Bunun, çağımızın odyofillerinin gereksinimlerin ilham alan Hi-Fi konseptine modern bir 

yaklaşımın sonucu olduğu söylenebilir. Tasarımın tamamı aslında çok basit bir fikre 

dayanmaktadır: Analog bileşenleri, dijital bir ara yüzle kontrol edebilmek ve dip 

anahtarından, harici bileşenlerden ve hiç de pratik olmayan diğer çözümlerden kurtulmak. 

Tasarımın dayandığı diğer bir basit fikir de, ses sinyali yolunu mümkün olabildiğince kısa 

tutarak en yüksek ses kalitesinin korunmasıydı. Bu fikirden aldığımız ilhamla ayrıca, 

cihaza bir kulaklık çıkışı ekledik ve çok kısa bir ses zinciri yarattık. Ses, kartuştan 

kulağınızda yalnızca dört adımda ulaşmaktadır. 

http://www.youtube.com/watch?v=6-fAnKm4drY


PH-1000’i salonunuzda görmek ister miydiniz? AG (Arttırılmış Gerçeklik) sayesinde bu da 

mümkün, bu linke tıklayarak onu önünüzde görebilirsiniz.  www.goldnote.it/ph-1000-3d

Teknik özelliklere geçelim: 12 yük seçeneği (10Ω - 100KΩ), 14 kazanç düzeyi (31dB – 74 dB) 

ve kapasitans ayarı için 7 seçenek (kapalı konumdan 1000pF’ye). 3 RCA ve 2 XLR girişi 

harici yük fişleri için de kullanılabilir, harici güç kaynağı için de özel bir konnektör 

bulunmaktadır.  

Gürültü filtresi açılıp kapatılabilir (0Hz/36dB oktav filtresi) ve Stereo/Mono kontrolünün 5 
farklı  ayarı  bulunmaktadır  (Stereo,  Stereo  180°,  Mono,  Mono  180°,  Mono  L).  Son  ama  en 
önemlisi,  bir  uzaktan  kumandası  bulunmaktadır  ve  kulaklık  çıkış  düzeyi  hassasiyeti  fark 
etmeksizin her türlü kulaklıkla uyacak şekilde Yüksek ve Alçak olarak ayarlanabilmektedir. 

A Sınıfı hat düzeyi preampli, PH-1000’in güç amplisine doğrudan bağlanabilmesini sağlıyor.

Zira yol ne kadar kısa olursa, ses kalitesi de o kadar iyi olur. İşte PH-1000’in yaptığı da 

aynen budur. 

4 adımlı EQ eğrisi vardır ve bunlar üç ana parametre üzerinden hareketle (turnover bass, 

bass shelf ve treble cut) elle ayarlanabilir. Eğrilerin her biri, Neumann Cutting Lathe 

projesinden gelen ve üstün dinamikler ve tiz frekans uzantısı sağlayan “Enhanced” işleviyle 

(tescillidir) daha da özelleştirilebilir. Daima olduğu gibi, tüm ürünlerde bu kalite düzeyine 

has en yüksek standartlar korumaktadır. Titizlikle işlenmiş alüminyumdan, sese uygun 

bileşenlere ve devrelere kadar her bir parça, çok katı QC bilgisayar kontrollü testlerden 

geçmiştir.  

PH-1000 (önerilen perakende fiyatı 11.328 Euro) ve PH-1000 LINE (15.930 Euro) olarak iki 

model mevcut. LINE modelinde A Sınıfı hat düzeyi preampli katı bulunuyor, dolayısıyla bu 

model yüksek performanslı sistemler için yaratılmış bir modeldir. 

Daha fazlası için https://www.canhifi.com/urunler/gold-note-ph-1000.5251.21309.aspx?skuId=4911

http://www.goldnote.it/ph-1000-3d
https://www.goldnote.it/phono-stages/ph-1000/

