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Droga do perfekcji

  

Produkty firmy Ultimate Pure System to oferta kierowana do najbardziej wymagających
miłośników tematyki audio.

  

  

Na tym poziomie potencjalny kupiec jest w stanie zapłacić bardzo wiele za kilku procentową
poprawę brzmienia swojego systemu. Taką filozofią kierują się producenci tych wybitnych
elementów toru audio, tutaj niema miejsca na tanie materiały czy oszczędności w procesie
produkcji. Wyroby tej niewielkiej manufaktury są wykonywane w stu procentach ręcznie z
pieczołowicie selekcjonowanych materiałów.
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  Listwa zasilająca Ultimate Pure System to urządzenie kierowane do grona najbardziejwymagających odbiorców. Jest to produkt wykonany na miedzi, która została poddanaspecjalnym procesom obróbki termicznej, co ma zapewnić jak najczystszą strukturę kryształówmiedzi. Obróbka taka powoduje, że prąd płynący przez elementy tego urządzenia ma bardzomałą drogę oporu, co przekłada się na znaczną poprawę brzmienia zasilanych tą listwąurządzeń.  Moja subiektywna ocena po odsłuchaniu tego konkretnego egzemplarza jest wręcz trudna doopisania. W swojej przygodzie z audio miałem okazję testowania wielu produktów, jedne byłydobre, inne prawie dobre, Ale rzadko trafiamy na produkty określane mianem wybitnych, a tumamy niewątpliwie do czynienia z takim produktem. Oczywiście, nie każdy jest w stanieusłyszeć co ma do zaoferowania ta drewniana Koleżanka, warunkiem jest posiadanie naprawdędobrego i nie rzadko bardzo drogiego systemu audio. Kiedy już posiadamy nasz sprzęt marzeńi pokusimy się o uzupełnienie naszego sytemu o takie cacko, zdajemy sobie sprawę że możnabyło jeszcze wiele poprawić.  Kilka istotnych danych technicznych:  1 ) Obudowa wykonana w całości na maszynach CNC z egzotycznego drewna mahoń   2 ) Kriogenizowane 4, 6 lub 8 gniazd firmy Ultimate Pure System, każde o wybitnych niskichoporach mierzonych w µΩ  3 ) Kriogenizowane gniazdo IEC firmy Ultimete Pure System   4 ) Przewodniki między wszystkimi stykami są tak dobrane żeby praktycznie bez stratyprzewodziły prąd.   5 ) Maksymalne obciążenie listwy to 30A 250V czyli ponad 7000 Wat.    Listwy manufaktury Ultimate Pure System z racji swojej wyjątkowości niestety są dość drogie,za podstawowy model cztero gniazdowy trzeba zapłacić co najmniej 3000 euro, wersja sześciogniazdowa kosztuje od 4000 euro, jest i wersja ośmio gniazdowa, a jej koszt zaczyna się od5000 euro. Cały czas mówimy tu o wersji miedzianej. Są jeszcze modele na srebrze i tu cenyzaczynają się od 11000 euro za sztukę w wersji sześcio gniazdowej. Tak więc produkt ten jestadresowany do naprawdę drogich systemów audio.   No cóż jest takie przysłowie "nie dla psa kiełbasa", ale w tym przypadku powiedział bym raczej"nie dla psa szynka parmeńska".  Z drugiej strony jeszcze niedawno staliśmy przed Pewexem iwzdychaliśmy na widok tanich modeli Technics'a, a dzisiaj stać nas żeby nabywać naprawdęwyszukane systemy.   Podsumowując: Jeżeli szukamy elementów naprawdę wysokiej klasy to cena nie gra istotnejroli.    
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