• Made in Finland
• Φυσικός ήχος
• Κορυφαία ποιότητα

ΗΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ

TEST

Penaudio
Cenya

"...Ισορροπεί μεταξύ του άνω hi-fi και των παρυφών του high-end..."

ΚΕΙΜΕΝΟ:
ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΓΙΑΣ

Καυτό χαρμάνι
Penaudio Cenya

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος: Bass reflex, 2 δρόμων
Ευαισθησία: 86dB@1m/2,83V
Απόκριση συχνότητας: 40Hz-25kHz
(±3dB)
Αντίσταση: 4Ω
Συνιστώμενη ισχύς ενισχυτή: >50W
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 163x280x315 χλστ.
Βάρος: 8 κιλά

ΥΠΕΡ
• Ά ριστη ποιότητα ήχου στην κατηγορία
• Ε ξαίρετη ποιότητα κατασκευής
• Κ ορυφαία ανάλυση
ΚΑΤΑ
• Α παιτείται προσοχή από τους... επιρρεπείς
στις ζημιές, γιατί δεν προσφέρονται σήτες!
Αντιπρόσωπος: Aphrodite’s Vision
Επαφή: 210.6813.773
Αξιολόγηση:

|4,64
ΤΙΜΗ: 2.995 €
42 Ήxoς Εικόνα // Τ.468

Οπως ο καφές της Κένυας, έτσι και το ηχείο αυτό έχει εξωτικά και τροπικά χαρίσματα, τι κι αν έρχεται από τη Βόρεια Ευρώπη.

Η φινλανδική εταιρεία Penaudio είναι δημιουργία του κ. Sami Penttila.
Εμπνευσμένος από τις μουσικές ρίζες
της οικογένειάς του, ο μικρός Sami διδάχθηκε το σεβασμό στο φυσικό ήχο.
Αυτό το πάθος του δεν κατέστη δυνατό
να λυτρωθεί από τη μάταιη αναζήτηση
του τέλειου ζευγαριού ηχείων. Το αποτέλεσμα, βέβαια, ήταν αναμενόμενο.
«Αναζητούσα τον τέλεια φυσικό ήχο,
αλλά δεν μπορούσα να βρω ηχεία που
να τον αναπαράγουν.» Αυτοδίδακτος
ων, ο κ. Penttila, μελέτησε τα πάντα για
το audio και το πρώτο του εγχείρημα είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το νερό είχε μπει πια στο αυλάκι και η αποφασιστικότητά του στην αναζήτηση του
απόλυτα φυσικού ήχου οδήγησε νομοτελειακά στην ίδρυση της Penaudio.

Ο Sami έπρεπε να φτιάξει τα δικά του
ηχεία.
Ένα από τα τελευταία δημιουργήματα
της εταιρείας είναι το Cenya. Πρόκειται
για ένα ηχείο βάσης με μεγαλύτερη τη
διάσταση του βάθους. Η σχεδίαση είναι
μια δίδρομη ανάκλασης χαμηλών και
η οπή πυροβολεί προς το πίσω μέρος.
Τα μεγάφωνα είναι υψηλής ποιότητας
της Seas. Το τουίτερ υφασμάτινου θόλου, διαμέτρου 3/4 ίντσας, με ψύξη από
ferrofluid. Το 6ιντσο γούφερ-μιντρέιντζ
με κώνο από μαγνήσιο είναι το ίδιο που
χρησιμοποιείται στο κορυφαίο (και πανάκριβο) μοντέλο Sinfonia, το οποίο είναι και η ναυαρχίδα της Penaudio. Παράλληλα, η σχεδιαστική φιλοσοφία είναι εμπνευσμένη από το ηχείο δαπέδου
Sara της ίδιας εταιρείας. Οι δύο μπόρ-

νες (η διπλοκαλωδίωση έχει χάσει την
αίγλη της) του ηχείου είναι οι διάσημες
0730.12 signature platinum της WBT.
Το κροσόβερ σχηματίζεται από πυκνωτές πολυπροπυλενίου και πηνία aircore.
Το Cenya σχηματίζεται από λεπτές φέτες κόντρα πλακέ από φινλανδική σημύδα, που δίνουν μια πρωτότυπη ριγέ
όψη στην πρόσοψη, και φυσικά η επιλογή αυτή έχει να κάνει με την απαραίτητη αδρανοποίηση της καμπίνας. Οι
πλαϊνές έδρες καλύπτονται από καπλαμά σε επτά διαφορετικές όψεις (σημύδα, καρυδιά, σορβιά, βαλανιδιά, μαύρη στάχτη, zebrano και κερασιά), μια
πανδαισία δηλαδή φυσικού φινλανδικού ξύλου που αποπνέει αίσθηση πολυτέλειας. Άλλωστε, ο στόχος προς το

ανάλυση, παρά την αυστηρότητά τους,
δεν κουράζουν, αφού ο στόχος είναι η
φυσικότητα. Για σκληρότητα ούτε λόγος. Οι μεσαίες τώρα (αυτές είναι εξάλλου που δίνουν τη σφραγίδα στη μουσική ποιότητα) είναι απλώς ρεαλιστικές.
Ερχόμαστε τώρα στη χαμηλή περιοχή.
Εδώ το εντυπωσιακό είναι ότι το Cenya
χειρίζεται το μπάσο πιο μεγαλόπρεπα
από όσο φαίνεται σε σχέση με το μέγεθός του. Ο έλεγχος είναι άριστος και η
ισορροπία ακριβής. Στα απαιτητικά σημεία προγράμματος με συμφωνική ορχήστρα, ενώ η χωρική τοποθέτηση των
οργάνων αποδίδεται με συνέπεια, ενίοτε διαφαίνεται το μέγεθος της καμπίνας.
Λίαν ενδιαφέρον στοιχείο της φιλοσοφίας κουρδίσματος του ηχείου είναι ότι

το απασχολεί η πιστότητα, άρα κάθε είδος μουσικής θα υποστηριχτεί άψογα.
Βέβαια, οι λάτρεις συνόλων με φυσικά
όργανα θα έχουν να πουν έναν καλό
λόγο παραπάνω για το Cenya.

ΣΧΟΛΙΟ

φυσικό ήχο δεν μπορεί παρά να περνά ενισχυτή ισχύος κοντά στην ελάχιστη
μέσα από φυσικά υλικά.
συνιστώμενη τιμή (50W).
Οι πρώτες εντυπώσεις φέρνουν στο μυαλό λέξεις όπως αμεσότητα, ρεαλισμός,
ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ
Ρίχνοντας μια ματιά στις προδιαγρα- ακρίβεια, καθαρότητα, τονική ισορροφές του Cenya, εικάζει κανείς ότι η πία. Προϊόντος του χρόνου και θέλοντας
σχετικά μικρή ευαισθησία του ηχείου, να γίνουμε πιο επιγραμματικοί, γίνεται
συνεπικουρούμενη από την ονομα- κατανοητό ότι όλα τα παραπάνω μποστική αντίστασή του, θα απαιτεί λίαν... ρούν να αποδοθούν με μία μόνο λέξη.
κτηνώδη αντιμετώπιση από το συνο- Όντως σωστά μαντεύετε. Πίσω από όλα
δό ενισχυτή. Παρ’ όλα αυτά, τα πράγ- αυτά κρύβεται η διάθεση-ανάγκη του
ματα δεν είναι έτσι, σε σημείο μάλι- κατασκευαστή: φυσικότητα.
στα που θα θεωρούσαμε τη δεδομέ- Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τους περισνη τιμή ότι συνοδεύεται από μεγάλη σότερους πόντους παίρνει η μεσοϋψηδόση μετριοφροσύνης. Πραγματικά, λή περιοχή. Αυτό, άλλωστε, είναι κάτι
το ηχείο δεν έχει κανένα πρόβλημα λογικό για ένα ηχείο βάσης. Οι υψηλές
να προσφέρει ρεαλιστικές ηχητικές ξεδιπλώνονται αέρινες και με έντονη διστάθμες, ακόμα και οδηγούμενο από άθεση διαφάνειας. Η καθαρότητα και η

Το Cenya είναι υπεράνω κριτικής στην κατηγορία του
όσον αφορά τα ηχεία βάσης,
ενώ προβάλλει έντονες δυσκολίες στον ανταγωνισμό,
ακόμα και στα ηχεία δαπέδου. Μία από τις κορυφαίες επιλογές για όσους προτιμούν να ακούν ήχο από...
γερές βάσεις, και όχι μόνο.

