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Hi-Fİ’ın high-end’ini elde etmek, sanat, hakiki yüksek sadakate sahip yeniden ses üretimi ve 

egzotik bir arabanın fiyatına yaklaşan abartılı fiyatlar arasında biraz şansa kalmış gibi gözüküyor. 

Avustralyalı bir dağıtımcı bu eğilimi tersine çevirmeyi hedeflemiş ve bunu da Opera-Consonance, 

Audio Music ve elbette ki dünyaca ünlü Osborn Loudspeakers markalarını temsil ederek 

başarmış.  Audio Music (önceden “Stereo Knight” olarak bildiğimiz) bu pazarda nispeten yeni bir 

oyuncu olmakla birlikte, bize gitgide daha fazla sıradışı ürünle karşılaştığımız Çin’den güzel 

haberler getirmiş. Audio Music’in ürün tasarımcısı ve sahibi olan Fang kalitesi yüksek sesin pek 

de yabancısı değil. Seste mükemmelliyete ulaşmak için 20 yıldan beri uğraştığından, artık tek 

başına bir atılım yaparak tasarımlarını gerçekleştirmeye ve hakikaten de “birinci sınıf” olduklarına 

inandığı ürünler yapmaya başlamış.     

 

Firmanın önde gelen amplisi 833S tasarımında hiçbir şeyden kaçınılmamış ve  hiçbir ödün 

verilmemiş bir mono ampli. Yaklaşık bir metre yüksekliğinde ve her biri 75 kg olan ürünün yapım 

kalitesi inanılmaz.   

http://www.stereo.net.au/information/the-team/#marcrushton
http://www.stereo.net.au/news/
http://www.osbornloudspeakers.com.au/


 

Ampliler Saf Klas A’da 833 valf, Tek uçlu konfigürasyon kullanmak suretiyle kanal başına 140 

watt gibi etkileyici bir güç üretiyorlar. Hem ampli hem de güç kaynağı katları, iki adet devasa güç 

transformatöründen gelen manyetik alan karışımını aza indirgemek için izole edilmiş ve 

böylelikle gücün en saf haliyle tamamen ampliyi beslemesi sağlanmış. Sinyal devresi direkt 

kuplajlı ve transformatör kuplajlı olduğundan dinamik menzilde herhangi bir baskı olmaması için 

kapasitörler sinyal yolundan kaldırılmış.  

Avustralyalı dağıtımcı, Greg Osborn, şöyle diyor: "Hem sürücü hem de çıkış tansformatörlerinde 

çok komplike bir sarım tekniği kullanılmış ve bunlar özel manyetik malzemelerden yapılmış ve 

böylece 10Hz- 120KHz’lik bant genişliği elde edilmiş.”  



 



"Detaylara dikkat edilmiş olması ve hiç şeyden ödün verilmemiş olması, sıradışı şekilde müzikal 

ve çarpıcı netlikte bir yeniden üretimin ortaya çıkmasını sağlamış ki bu da bu ampliyi şimdiye 

kadar dinlediğim en iyi ampli yapıyor,” diye sürdürüyor sözlerini Osborn.  

Aynı derecede etkileyici ve bizim de oldukça düzenli şekilde değindiğimiz bir konu da dünya 

genelindeki fiyatlandırması, yani daha net belirtmek gerekirse “parite fiyatı”. Avrupa’da Audio 

Music 833S Mono Amplilerin perakende fiyatı $44,000 USD’dir.  

Fakat işin en çarpıcı kısmı bu değil. Osborn Audio Music 833S’i özellikle kendi referans 

sisteminde kullanıyor ve “Ultimate Silver”ın güncellenmiş versiyonunu çıkarttığından (önerilen 

perakende fiyatı $44.000). 


