




Помислих эа съэдаването на система с уникални нови тонколони, с 

иэящен дигитален усилвател, осигуряващ прекрасно качество на 

муэиката. 

Красотата на струнния ансамбъл със 120% удовлетворение 

                          Миура Коджи 

 

SACD/CD player:MARANTZ SA7001           ¥63000 

Pre-main amplifier: SOUND DESIGN SD05      ¥525000 

Speaker: EBTB Terra II Pro                    ¥294000 

                        Общо             ¥882000 

    Наистина ли не можем да се наслаждаваме на истинска и висококачествена муэика, 

ако системата не е скъпа и най-висока класа? Отговорът е “Не!”. В днешно време можем 

да постигем добър эвук и със система от не толкова много компоненти. От друга страна 

пък, и да огласяме цялата околност също не е в съгласие с добрия тон на днешния ден. 

Затова помислих эа система,с която можем да се наслаждаваме на прекрасна муэика и 

беэ да е прекалено шумна, при нормална сила на звука. 

    Ако желаем съвършено эвучене, пленителна муэика, която естествено прониква и се 

слива с душата, най-напред да потърсим тонколони, които да ни осигурят добър эвук. 

Избрах родените в България EBTB Terra II Pro. Таэи страна не ни е поэната с 

аудиотехниката си, но това е стока със эдрава иэработка и добре балансиран эвук. При 

това ни впечатлява с иэключително оригинален диэайн. Това,че тежи цели 6,8 кг, е понеже 

тялото е излято от метал. Ако погледнем уеб сайта на официалния вносител, там е 

представена богата вариация от цветове. 

    Звукът е леко ретро, или-как да кажем - с традиционно звучене, което никога не 

омръзва. Няма полакомяване за широк диапазон на честотите, плътността на звука е 

висока. 

    От усилвателите особено силно Ви препоръчвам напредничавия изцяло цифров 

усилвател, създаден от изключително малката фирма-производотел ”SOUND DESIGN”. 

Президентът г-н Ишида е известен сред аудио-феновете и с конструирането на 

първокласни изцяло цифрови усилватели и за “SONY”. Най-хубавото на SD05, за който са 

използвани S-Master технологии на “SONY”, е спокойното плавно звучене - пълна 

противоположност на ярко крещящото. Като огромно предимство на типа full digital може 

да се изтъкне фактът, че на практика фоновият шум е нулев. Например нощем, когато 

всичко притихне, при обикновените аналогови усилватели този шум се усеща, докато при 

тези SD05 не се чува никакъв звук. Т.е.,това означава,че колкото и да усилим звука,такъв 

шум никога не пречи на музиката. И е лесен за боравене, и дизайнът никога не омръзва. 



    Най-накрая да изберем плейъра. За да можем да слуишаме не само CD, а и SACD с 

много по-високо качество на звука, избрах Marantz SA7001. Има и златисти, но тук избрах 

сребристия цвят, за да е в една гама с усилвателя. За свързване Ви препоръчвам 

обикновен линеен кабел (може да се използва и за SACD, и заCD) и цифров коаксиален 

(заCD). Добре е да слушаме CD на цифровия, а SACD-на линейния изход. 

    Целта, която исках да постигна в тази аудиосистема - като се започне от pop и rock, 

през jazz и fusion и се стигне до класиката - беше звук с перфектни баланс и качество. 

Исках независимо от жанра да може да се слуша свободно всякаква музика и с добър 

звук. Особено задоволство ни кара да чувстваме от звученето на вокалните парчета. 

    Да чуем най-напред SACD-а на Sara K. ”Waterfalls”. Разкрива ни се свежо 

пространство, колоритното звучене на акустичната китара и преливащият от прозрачност 

глас на Сара се чува като че ли триизмерно. При това звукът дори да не е много усилен, 

не губи проникващата си сила. От jazz-fusion да чуем най-новия CD на Lee Ritenour “Over 

Time Gentle Thoughts Reunion”. Това е страхотен live албум с направо реалното усещане, 

че си там и с отчетлив контраст, който изтъкава ритъма и до насита можем да се 

наслаждаваме на плътността на звука и плавната музика, която като че ли се лее. 

    Тъй като самите тонколони са компактни, от класиката камерната музика е точно за 

тях. Прекрасното звучене на SACD на аранжирана за струнен ансамбъл музика за 

пиано ”Й.С.Бах—Голдбергски вариации” (вносен CD CAP 21695) напълно доказва 

високата степен на съвършенство на тази аудиосистема. Цигулката и виолата не звучат 

прекалено темпераментно, а с естествена лекота и богата изразност. И тембърът на 

челото е плътен и дори когато едновременно звучат различни инструменти, безпогрешно 

мажем да различим всеки един. 

    Системата не е евтина, но Ви гарантирам звука. Удовлетворението от звученето е над 

120%. 

 

SACD/CD PLAYER 

MARANTZ  SA 7001     ¥63000 

Дигитален извод : 2 типа (оптичен 1,симетричен 1) 

Аналогов извод : 1 тип (RCA) 

Консумирана мощност : 19 W 

Размери/тегло :  ширина 440/височина 126,5/дълбочина 3351,5 mm  6,3 кг 

 

PRE-MAIN AMPLIFIER 

SOUND DESIGN  SD 05      ¥525000 

Изводи : 100 W +100 W (4Ώ) 



Входове : аналогови 2 типа (RCA),дигитални 4 типа (RCA 2 симетрични, BNC 2 

симетрични) 

Консумирана мощност : 100 W 

Размери/тегло : ширина 430/ височина 98/ дълбочина 365 mm    10,2 кг 

 

SPEAKERS 

EBTB Terra II Pro      ¥294000 

Тип : 2-way bass reflexion 

Използвани units : 10 cm woofer, soft dome tweeter 

Impedance : 8Ώ 

Sound pressure : 86 dB 

Размери /тегло : ширина 180 / височина 380 /дълбочина 280mm     6,8 кг 
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