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Ses Mirası 

 

Astell&Kern’in ana amacı her zaman orijinal sesi sağlamak olmuştur ve inancımıza göre 
AK380 bunu sağlamıştır. 

Biz daha fazla insanın AK320’yi ve orijinal sesi amaçlandığı gibi sağlama yeteneğini tecrübe 
etmesini istedik. 

AK4490 Çift DAC çipi, DSD’den PCM’e Oynatma, 20 band 0,01dB aralıklı Parametrik 
Ekolayzır, 200 Femto Saniye VCXO Referans Eşzamanlama, Olağanüstü 
Genişletilebilme, DLNA tabanlı AK Connect Uygulaması ve Metal Dokunma Sensörlü 
Ana Ekran Tuşu 

 

 

AK320 Ve AK380 Karşılaştırması 

 

 AK320 AK380 
PCM 24bit 192kHz Bitten Bite 32bit 384kHz Bitten Bite 
DSD DSD’den PCM’e Doğal DSD Oynatma 

DSD64/128’den 
PCM 24bit 176kHz’e 

DSD 2.8MHz (DSD64) / 
DSD 5.6MHZ (DSD128) /  
DSD 11.2MHZ (DSD256) 

DAC AK4490 x 2 (Çift DAC Çipi) AK4490 x 2 (Çift DAC Çipi) 
PEQ Destekler Destekler 

Femto Eşzamanlama Destekler Destekler 
USB DAC Maks 24bit 96kHz 

(UAC 1.0) 
Maks 32bit 384kHz / 

DSD 11.2MHz (UAC 2.0) 
Dahili Hafıza 128GB 256GB 

 

 

24bit 192kHz bitten bite Oynatma 

AK320 24bit / 192kHz’e kadar bitten bite oynatma kapasitesine sahiptir 

32bit ses örnekleme-oranı dönüştürücüsü kullanımıyla örneklemesi düşürülür. DSD 64/128 
PCM’e dönüştürülerek oynatılır. 



 Oynatma için 32bit/384kHz, 24bit/192 kHz’ye düşürülür ve 32bit/352kHz, 
24bit/176kHz’ye düşürülür. 

 Oynatma için DSD 64/128 DSD’den PCM’e dönüştürme aracılığıyla 24bit/176kHz 
PCM sinyaline dönüştürülür. 

PEQ (Parametrik Ekolayzır) 

Orijinal sesin daha detaylı ayarlanabilmesi için AK380’de parametrik ekolayzır uygulamaya 
geçirilmişti ve bir dijital ses sinyali işlemcisi (DSP) bu uygulamaya yardımcı olması için 
eklenmişti. 

Bu da grafik ekolayzır hesaplamaları için gerekli işlemci gücünün rahatlamasını ve bu iş için 
özel çalışan DSP sayesinde daha detaylı ve kesin hesaplamalar yapılmasını sağladı. 

Bu Ses DSP’si ile önceden var olan 10-bant ±0.5 dB grafik ekolayzır (GEQ) 20-bant, ±0.01 
dB parametrik ekolayzıra genişlemiş ve bu sayede frekansların ve kazançların (dB) daha kesin 
ayarlanmasını ve bunun yanında Q değeri ayarlamaları sayesinde daha frekans değerlerine 
daha isabetli ulaşılması sağlanmıştır. 

 

Parametrik Dengeleme Nedir (PEQ)? 

Parametrik dengeleme, Q değeri alanı içinde ses şiddetinin arttırılmasını yada düşürülmesini 
ifade eder. Bir Q değeri seçilen frekansla ilişkili frekans genişliğidir. Q değeri arttığında 
frekans genişliği düşer, ya da tam tersi. 

Grafik Dengeleme Nedir (GEQ)? 

Grafik dengeleme tüm duyum alanındaki frekans girdilerini birkaç girdiye böler ve bu 
girdilerin şiddetini, ses kaydırgacı yardımıyla o frekansın karakteristiğine göre düşürür ya da 
yükseltir. Bu ses kaydırgaçlarının anahtarları görsel olarak frekans karakteristiğini belirlemek 
için, bir grafik gibi birbirine bağlıdır ve grafik ekolayzır ismi buradan gelir. 

 

 

Gerçek Orijinal Sesi Sağlayabilmek için Femto Eşzamanlamayıcıyla 
Donatılmıştır 

 

Astell&Kern referans titreşim değeri 200 femto saniye olan yüksek-hassasiyetli 
eşzamanlayıcı; voltaj-kontrollü kristal osilatör (VCXO) uygulamaya koymuştur. Femto 
eşzamanlayıcılar yaygın olarak yüksek seviye ses sistemlerinde kullanılmıştır ve 
eşzamanlama yüksek hassasiyetli femto saniye (saniyenin katrilyonda biri) birimleriyle 
hesaplanmıştır. 

VCXO Nedir? 

Bir VCXO ya da voltaj-kontrollü kristal osilatör, osilasyon frekansları üreten bir tür kristal 
osilasyon cihazıdır. Dış kaynaklı uyarıcıları, bu durumda bu uyarıcılar ortalama voltaj 



girdileridir, frekans değerlerini etkiler. Voltaj girdisindeki ayarlamalar keskin bir frekans 
değeri oluşturur. 

 

Titreşme (Jitter) Nedir? 

Titreşme perdiyodik bir sinyalde oluşan istenmeyen zamanlama sapmalarına verilen isimdir. 
Bu durumda, titreşme, dijital ses cihazındaki örnekleme yapmak için gerekli referans 
eşzamanlamadaki oluşan hatalardır. 

Femto eşzamanlayıcı kullanarak, AK320 daha keskin frekans değerleri üretme ve daha iyi 
titreşme düzeltmeleri sağlama yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da, AK320 dijital 
sinyali analog sinyal gibi ileterek, orijinal kaynağa hiç olmadığı kadar yakın analog bir ses 
üretir. 

 

 

USB DAC 

 

AK320 USB DAC fonksiyonunu destekler. 

AK320 PC ya da MAC cihaza USB aracılığıyla bağlanıp PCM ve DSD’yi destekleyen USB 
DAC olarak kullanılabilir. 

PC ya da MAC cihazda depolanan müzikleri oynatırken, Tek-DAC, tümleşik ses kartının 
limitlerinin çok ötesinde bir çözünürlük ve muhteşem sahnenin getirdiği zengin ses sunar. 

 AK320’ü USB DAC olarak kullanırken, AK320’ün PEQ ayarları devre dışı kalır ve 
24bit/96kHz’e kadar çözünürlükte çıkış desteklidir. 

 DSD64/128 DSD’den PCM’e dönüştürülerek oynatılır. 

 

 

AK Connect Uygulaması 

 

Astell&Kern DLNA fonsiyonunu AK Connect uygulaması ile daha da geliştirmiştir. 

Kablosuz ağ iletişimi DLNA (versiyon 1.0) NAS ya da PC’ye bağlanır ve AK Connect 
yoluyla akıllı telefon veya tablet ile kolayca kontrol edilir. 

PC ya da NAS cihazdaki kaynak dosyalar bilgisayarı açma ve fiziksel olarak kabloyla 
bağlama zahmeti olmaksızın transfer edilir ve akışı sağlanır. 

Eğer aynı erişim noktası üzerinden bir ağa bağlanıldıysa, PC ve NAS üzerindeki müzik 
dosyaları DLNA aracılığıyla oynatılır. 

 



DMP (Dijital Medya Oynatıcı) 

Seçme ve oynatma için medya sunucusundaki içerik listesini bulur. 

 

DMC (Dijital Medya Kontrolcüsü) 

Medya sunucusundaki içerik istesini bulur ve oynatma kabiliyetindeki cihaz ile bağlantı 
sağlar. Ön ayarlı olarak, DMC medya sunucusu ile medya oynatıcısı arasında bağlantı kurar 
ve oynatma ayarlarıyla ilişkili kontrolleri yönetir. 

DMS (Dijital Medya Sunucusu = Ağ Sunucusu) 

Paylaşım için medya içeriğini saklar. Ağa bağlandığında, DMS, diğer cihazların oynatması ve 
indirmesi için medya içeriğini gönderir/dağıtır. 

DMR (Dijital Medya İşleyicisi = Ağ Oynatıcısı) 

İçeriği oynatmak için medya kontrolcüsü aracılığıyla medya sunucusuna bağlanır. 

 

 AK Connect ve AK Connect HD  Google Play Store ve Apple App Store’da indirip 
kullanmak için aktiftir. 

 

 

Basınça Duyarlı Metal Kapasitif Dokunuş 

AK320, AK380’de bulunan aynı metal dokunma arayüzüne sahipitir. 

Metal Dokunuş ana menü olarak fonksiyon görür ve cihazla basınca duyarlı dokunuşlarla 
iletişim kurar. 

 

 

Daha Fazla Genişletme Seçenekleri 

 

AK320 cihazın altında bulunan mikro-USB ve balanslı ses çıkış portları aracılığyla cihazlarla 
genişletilebilir. 

 

AK320 AMP cihazına bağlanarak, yüksek empedanslı kulaklıklara daha fazla güç verebilir ve 
veri transferi ve şarj için USB ile de bağlanabilir. AK320 ses CD’lerini riplemek için CD-
RIPPER’a bağlanabildiği gibi, balanslı ses fonksiyonu için Cradle’a da bağlanabilir. 

 


