
νο ασημί χρώμα και αρκετά ματ υφή. Το φι-

νίρισμα είναι αλάνθαστο. Η πίσω όψη περι-

λαμβάνει ανεξάρτητα βύσματα για MM και 

MC, τα βύσματα της εξόδου και τον ακροδέ-

κτη για τη γείωση του πικάπ. ύπάρχει διακό-

πτης επιλογής ανάμεσα στις δύο εισόδους και 

ένας ακόμη διακόπτης που επιλέγει ανάμεσα 

σε low και high MC, μέσω του οποίου επιλέ-

γουμε το κέρδος τάσης ανάμεσα στα 73 και 

τα 79dB. Ανάμεσα στα βύσματα των εισόδων 

και των εξόδων υπάρχουν δύο σετ από μικρο-

διακόπτες για την επιλογή της αντίστασης και 

της χωρητικότητας. παρέχονται έξι τιμές χω-

ρητικότητας και από επτά τιμές αντίστασης για 

κάθε ένα από τα τρία είδη κεφαλής (σύνολο 

21 τιμές). Η υποδοχή IEC της τάσης του δι-

κτύου γίνεται στην άλλη άκρη, μακριά από τα 

βύσματα, με ενσωματωμένη ασφαλειοθήκη 

(F0,25Α). Αντίστοιχα διαχωρισμένα είναι τα 

πράγματα στο εσωτερικό, καθώς υπάρχει ένα 

μεγάλο μεταλλικό χώρισμα που μοιράζει το 

χώρο στα δύο. Αριστερά υπάρχει η τροφοδο-

σία στη δική της πλακέτα, που στηρίζεται σε 

αρχικό φιλτράρισμα του AC, ακολούθως σε 

έναν αρκετά μεγάλο τοροειδή μετασχηματι-

στή και στη συνέχεια σε δύο ανεξάρτητα τρο-

φοδοτικά που χρησιμοποιούν διακριτές διό-

δους για την ανόρθωση και ποιοτικούς πυ-

κνωτές εξομάλυνσης. ύπάρχουν και ρελέ που 

εφαρμόζουν χρονοκαθυστέρηση στην τρο-

φοδοσία των λυχνιών για παράταση του χρό-

νου ζωής τους. Δεξιά βρίσκουμε την πλακέτα 

του σήματος, που περιλαμβάνει τρεις λυχνίες 

ECC83 μέσα σε μεταλλικές θήκες, πυκνωτές 

σύζευξης ΜκP της Wima και το παθητικό κύ-

κλωμα αποέμφασης της RIAA ανάμεσα στα 

δύο λαμπάτα στάδια. στην πλάτη συναντούμε 

τους δύο step up μετασχηματιστές της Sowter 

σε συνδυασμό με μικρή πλακέτα με τα υλικά 

τερματισμού της κεφαλής. Η επιλογή του έξ-

τρα κέρδους των 6dB για τις “MC low” γίνεται 

μέσω των step up, κάτι που αλλάζει και την 

αντίσταση που βλέπουν αυτές οι κεφαλές με-

τά τη ρύθμιση. Έτσι, η ρύθμιση “47κ” στους 

μικροδιακόπτες δηλώνει αντίσταση 47κΩ για 

τις ΜΜ, 470Ω για τις “high” MC και 118Ω για 

τις “low”. στο manual υπάρχει αναλυτικός πί-

νακας για τις τιμές φορτίου που επιφέρει κάθε 

ρύθμιση, αναλόγως του κέρδους του κυκλώ-

ματος. Οι τιμές που παρέχονται είναι υπερ-

πλήρεις, έτσι στην περίπτωση των πολύ χαμη-

λοέξοδων MC που είναι και οι πλέον βασανι-

άρικες, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα 

στα 36, 43, 53, 68, 80, 118 και 250Ω. πρέπει 

πάντως να σημειωθεί πως η εταιρία προειδο-

ποιεί να μην γίνονται ρυθμίσεις με το μηχάνη-

μα σε λειτουργία.

ΒΑΣΗ ΜΜ

Η αρχική προσέγγιση της Remton ήταν και πα-

ραμένει ένα στάδιο phono χωρίς step up και 

ΣΧΟΛΙΟ

To 383MkII αναδεικνύει την όμορφη πλευ-
ρά του βινυλίου, το μεγάλο μέγεθος της 
σκηνής, τις ρέουσες μελωδίες και τη γλυ-
κύτητα, χωρίς να καταλήγει παχύ ή ρετρό.  
Είναι έξυπνα στημένο ώστε να ταιριάζει με 
μια μεγάλη ποικιλία συνοδών, χαρίζοντας 
φινέτσα σε ενισχυτές και ηχεία της κατηγο-
ρίας του και επιτρέποντας πολύ καλή δια-
φάνεια και ομαλότητα ακόμη και σε πολύ 
αποκαλυπτικές συνθήκες. Μια πλήρης 
λύση με “ακριβό” ήχο και λογική τιμή.

Remton Audio 383 MkII

Τεχνικά χάράκΤηρισΤικά   

Τύπος: Phono stage με passive RIAA με 

λυχνίες και step-up

Λύχνίες: 3xECC83

είςοδοί: MM, MC

Κερδος: 53, 73 και 79dB

δίαςΤαςείς (πxΒxύ): 38,6x29,5x8,5 εκ. 

Βαρος: 4 κιλά

 

ΥΠερ

• ΠΟΙΟτητά ΚάτάςΚΕΥης

• ΠΛηρΕΙς ρΥθμΙςΕΙς

• ΠΟΛΥ ΚάΛη ηςΥΧΙά ΚάΙ ΕΛΛΕΙψη Χρωμά-

τΙςμωΝ

• ΠΛΟΥςΙΟ, δΙάΦάΝΟ ΚάΙ άρΚΕτά άΠΟΚά-

ΛΥΠτΙΚΟ

κάΤά 

• ΕΥγΕΝΙΚΟς ΧάράΚτηράς μΕ ηΠΙά ΠρΙμά

άνΤιΠρΟσΩΠΟσ:   ChAmeleon AudIo 

εΠάΦη: 213.0277796

άξιΟλΟγηση: 

  //  4,5

ΤιΜη:  €1.350


