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ถาพูดถึง JPS Labs นักเลนเครื่องเสียงแทบทุกคนรูจัก เปนบริษัทแรก      
ที่นําเอาตัวนําแบบยิ่งยวดมาใชในระบบออดิโอ ในการกลับมาอีกครั้งของ   
JPS Labs นาสนใจตรงที่การออกแบบรุนคุณภาพและราคาสูงที่สุดของเขา

คือซีรีส Aluminata โดยหลักการก็เพือ่ใหการถายทอดสัญญาณไดอยางถูกตอง
สมบูรณตามการบันทึกของตนฉบับ เจพีเอส แล็ปส กลาววาสายที่ตอเชื่อมกับอุปกรณ
ทั้งหมดภายในซิสเต็มจะตองสงสัญญาณสูปลายทางโดยไมมีการกรอง ปรับแตง หรือ
สูญเสียขอมูลใดๆ และจะตองไมเพิ่มดิสทอรชั่น (Distortion) หรือนอยซ (Noise) 
ทั้งหมดจะตองมีความเปนธรรมชาติอยางสูงระหวางอุปกรณภายในสภาพแวดลอม
ของซิสเต็มโดยรวม จึงเปนงานออกแบบที่ยากและทาทายมาก หากตองการให
ถายทอดออกมาไดใกลเคียงกับตนฉบับที่มีความใส ที่สามารถตอบสนองอารมณอัน
สุนทรีและมีความลงตัว
 ดวยประสบการณในการผลิตสาย การลองถูกลองผิดประกอบกับประสบการณ
ในการฟง และการฟดแบ็คอยางตอเนื่อง ทําใหทาง JPS Labs เขาเชื่อมั่นวามีความ
เขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับการตอบสนองของชิ้นสวนตางๆ ในการออกแบบสายเคเบิล 
แลวดวยการดําเนินตามแนวคิดที่มีลักษณะเฉพาะกับผลสําเร็จอันดีเยี ่ยมตอเนื่อง   
กันมา จึงสงผลใหวัฒนธรรมการทํางานของ JPS Labs แตกตางจากที่อื่นๆ และสาย
ผลิตภัณฑใหมลาสุด คือ Aluminata Series เขาการันตีแบบเต็มปากเต็มคําวาเปน
สายที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งการเคลมเชนนี้จะไดรับการพิสูจนจากนักเลนเองเปนสําคัญ 
ซึ่งเราก็ตองติดตามไปพิสูจนกัน Aluminata เปนซีรีสที่มีทั้งสายลําโพง สายสัญญาณ 
สายไฟเอซี จั ๊มเปอร ที ่เปนสุดยอดผลิตภัณฑของเขา ที่ไมมีสายใดๆ ที่ใหเสียงดี     
และชีลดสายไดสมบูรณใกลเคียงเลย สายอินเทอรคอนเน็ก และสายลําโพง Super-
conductor Series ที่ไดรับรางวัลผลิตภัณฑยอดเยี่ยมมานักตอนัก คือขอพิสูจน 
 JPS Labs กลาววา การชีลดสายทั่วไปมักจะมีจุดบกพรองมากมาย ประการแรก 
คือ ใชฟรอยดหรือใยถักที่บาง และใชตัวนําสัญญาณที่คุณภาพตํ่า จึงมักจะมีคลื่นแทรก
เขามากับสัญญาณตนทาง ประการที่สอง มันกลายเปนสายอากาศชั้นเยี่ยมที่สามารถ
รับสัญญาณทางอากาศและที่แผออกมาจากปลั๊กผนัง หรืออุปกรณตางๆ ที่ตอเชื่อม 
(เชน จากสายไฟในบาน เครื่องสงวทิยขุางเคยีง อปุกรณไรสาย คอมพวิเตอร เครื่องไฟฟา 
CD, DVD, SACD, Blu-ray, Universal Players เปนตน) ประการที่สาม ชีลดทั้งหมด
จะพยายามนําพาสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นไปทิ้งที่สายกราวนดหรือตัวแชสซีของเครื่อง
ที่ตอพวง ในกรณีของสาย AC นั้นจะมีขาที่สามสําหรับลงกราวนด ในกรณีเชนนี้กลับ
กลายเปนการเพิ่มการปนเปอนแกสัญญาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากสายดินในบานนั้นไมได
ออกแบบมาเพื่อเปน “ทางออก” ของเสียง นี่คือเหตุผลหนึ่งวา ทําไมเสียงจึงดีขึ้นเมื่อ
เอากราวนดออกจากซิสเต็ม แมวามันอาจอันตรายตอซิสเต็มในกรณีที่เกิดกระแสไฟ
กระชาก 

 กลาวโดยสรุปและตรงประเด็นคือเสียงรบกวนที ่มองไมเห็น
สามารถวิ ่งไปมาในซิสเต็มไฮเอนดของคุณไดอยางอิสระ อันเปน
สาเหตุทําใหรายละเอียดและประสิทธิภาพลดทอนลง
 เพื่อขจัดเสียงรบกวนทุกรูปแบบไดอยางถูกตองสมบูรณโดยไม
กระทบตอสัญญาณดั้งเดิมคือหนึ่งในภารกิจที่ทํายากที่สุด โดยเฉพาะ
มีการตอพวงอุปกรณเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจะกลายเปนแหลงกอใหเกิด
นอยซซึ่งรวมๆ เขาแลวจะกลายเปนปญหาใหญ ทําใหเสียงและภาพ
ที่ออกมามีคุณภาพลดทอนลง Joe Skubinski ประธานบริษัท JPS 
Labs ซึ่งมีประสบการณในการออกแบบอิเล็กทรอนิกสและคลื่นวิทยุ 
ตลอดจนระบบรวมที่มีความซับซอนมากวา 20 ป ทําให JPS Labs 
กลายเปนหนึ่งในบริษัทที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญที่ดีที่สุด
ในดานออดิโอไฟล
 Aluminata Speaker Cable เปนผลิตภัณฑที่ไดขึ้นทะเบียน
สิทธิบัตรรายแรกของโลกในดานการชีลดสาย Particle Aluminum 
Shield (PAS)! การชีลดที่มีความหนาจนกระทั่งไมมีคลื่น หรือสิ่ง    
รบกวนใดๆ ผานชีลดได เฉพาะชีลดที่หุ มอยางเดียวก็มีนํ้าหนักถึง     
3 ปอนด/1.9 กก. สําหรับสายความยาวสองเมตร แตยังมีความ
ยืดหยุนเหมือนกับงู JPS Labs ใชอะลูมิเนียมอัลลอยดบริสุทธิ์พิเศษ 
และตัดแบบไดมอนดคัตดวยความชํานาญเฉพาะใหเปนชิ ้นเล็กๆ 
กรองผานตะแกรงละเอียดเพื่อความมั่นใจ 100% วาการชีลดนี้จะ
ปองกันครอบคลุมทุกความถี่ ตลอดจนยานที่ขจัดไดยากที่สุดตั้งแต
ระดับเมกะเฮิตซ (MHz) จนถึงยานกิกะเฮิตซ ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือ
วาการชีลดแบบอื่นใดทั้งสิ้น สายลําโพง และสายไฟเอซีขนาดใหญจะ
มีความหนาประมาณ 0.5 นิ้ว (12 mm.) (สายอินเทอรคอนเน็กจะ
เล็กกวาไปตามสวน) ขณะเดียวกัน ในดานของการลดการสั่นไหว 
(Vibration Dampening) วัสดุดูดซับเสียงของ JPS Labs ก็มีลักษณะ
เฉพาะ โดยที่ชีลดจะไมเกิดปฏิกิริยากับกระแสไฟที่เดินผานสายแต
อยางใด 
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Reference
ATC CA2 Preamplifier

ATC P1 Power Amplifier

Rega Saturn CD Player

Cardars Cross Balanced Interconnect Cable

Cardars Cross RCA Interconnect Cable

ATC SCM 7 Speaker

Focus Audio FS 68 SE Speaker

KEF LS 3/5a Speaker

AR Turntable Turntable

     ตัวนําขนาดใหญพิเศษภายในสายลําโพงและสายไฟเอซีสามารถนํากระแสไดเกินกวา 60 amps 
หรือ 14,000 watts อยางตอเนื่อง และมากกวา 250 amps หรือ 48,000 watts สําหรับกระแส
กระชาก โดยไมทําใหพลังเสียงลดลงแมแตเครื ่องแอมปลิไฟเออรขนาดใหญที่สุดก็ตาม ขณะ
เดียวกันสาย JPS ที่ชีลดดวย Particle Aluminum Shield นี้ ดวยการปองกันยานเสียงสูงพิเศษ
ทําใหไดรายละเอียดที่ระยิบระยับวัตตตํ่าที่สุด (ในระดับเศษของพันวัตต) เสียงดนตรีสามารถ
ถายทอดผานไดดวยรายละเอียดที่สดใส แมจะมีกําลังวัตตตํ่าก็ตาม แตยังคงใหความรูสึกอบอุน
เหมือนดั่งคนจริงๆ รองอยูเคียงขางซึ่งไมมีสายชนิดไดทําไดเหมือน Aluminata เฉพาะฉนวน
ที่ชีลดสายของ JPS ก็พิสูจนแลวถึงความเอาใจใสตอเสียงทุกรายละเอียด ไมมีอะไรที่สามารถ
ผานเขามาสูตัวนําผานชีลดของสายไดเลย 
         สายไฟเอซีและสายลําโพง JPS Labs ขนาดใหญนั้นจะมีขนาดเทากับ 5/0 (5 Gauge 
หรือ 138 mm2) หรือสายเสนเดียวมีเสนผาศูนยกลางเทากับ 0.6 นิ้ว/13 mm. และ     
ตัวมันเองสามารถนํากระแสไดหลายรอยแอมปโดยไมมีปญหาแตอยางใด สวนในดาน
ของการชีลดนั้น ทําใหคุณสามารถดื่มดํ่ากับเสียงที่เปนธรรมชาติจากตนแหลงไดอยาง
สมบูรณโดยไมเติมแตงเพิ่มเสียงใดๆ ใหกับซิสเต็มโดยรวมเหมือนกับสายชีลดประเภท
อื่นๆ…JPS เพิ่มฟองนํ้าขจัดคลื่นวิทยุเพื่อดูดซับเสียงตลอดความยาวของสาย การชีลด
อันสมบูรณแบบนี้ ไมเพียงแตแยกและขจัดเสียงรบกวนเทานั้น แตยังดูดซับจะใชวิธี
การเปลี่ยนเสียงรบกวนเปนรูปแบบอื่น ขจัดออกจากอุปกรณและปองกันเสียงรบกวน
วิ่งอยูในอุปกรณตางๆ Aluminata จึงทําใหอุปกรณสะอาด ทําใหอุปกรณสามารถ
แสดงประสิทธิภาพของแตละตัวไดสูงสุดโดยไมเกิดปฏิกิริยากับอุปกรณที่ตอ ทําให
อปุกรณเหลานั้นทาํงานในลกัษณะที่มนัควรจะเปนไดดทีี่สดุ นั่นคอื นาํสญัญาณเสยีง
ที่สะอาดสุดๆ จากจุดหนึ่งสูอีกจุดหนึ่ง 
        ในสาย Aluminata ซีรีส นี้ ยังมีสายไฟเอซี ไดรับการออกแบบดวยแกน 
อัลลอยดแบบยืดหยุนขนาดใหญ 8 Gauge ที่มีความบริสุทธิ ์สูงของ JPS       
หุมดวยแจ็คเก็ต Kapton ซึ่ง JPS เปนผูผลิตสายเอวีรายแรกของโลกที่นํา   
เอาฉนวนหุมสําหรับอวกาศอันเปนเทคโนโลยีชั้นสูงมาใชประโยชนในการ    
ออกแบบสายไฮเอนด แกนนําไฟฟาไดรับการออกแบบเฉพาะและประกอบ
ตามแบบ Optimized Field Matrix (OFM) ซึ่งจะใหความสําคัญในดาน
ของขนาดแกน ความหนา คาคงตัวของฉนวน ความถี่ที่อาจรบกวนได 
ความจุ และตัวเหนี่ยวนํา ตลอดจนปจจัยดานอื่นๆ รวมเขาดวยกันเพื่อ
คํานวณหาคาที่ใหประสิทธิภาพดีที่สุด
         อีกสิ่งหนึ่งที่ทาง JSP นํามาใชเปนรายแรกของโลกคือ เทคโนโลยี 
End of Line (EOL) อันเกิดจากการสังเกตของ Joe จากกระแสไฟ
ที่ไหลผานสายนั้น ถาหากมีการเปลี่ยนสาย เริ่มหรือหยุดใชอยาง
กะทันหัน ยอมไมเปนผลดีนัก จึงไดเพิ่มเทคโนโนยีตัวนี้เขาไปในสาย 
ซึ่งจะชวยลดการสะทอนภายในสาย ทําใหเสียงเบสขับออกมาได
อยางเต็มที ่ดังที ่มันควรจะเปน เสียงที ่มีความหนักแนนและมี    
รายละเอียด ในขณะที่เสียงกลางและสูงมีความสะอาดใส ทําให
เหมือนกับการอัพเกรดสายทั้งหมดในซิสเต็มเลยทีเดียว แต
ทั้งหมดนี้เพียงเพิ่มสาย JPS Labs Aluminata AC Cable 
เทานั้น หวังวาสักวันเราจะไดทดลองฟงใหครบทั้งสายสัญญาณ 
สายลําโพงสายไฟเอซีของ Aluminata นี้ 

…ขณะเดียวกันสาย JPS ที่ชีลดดวย 

Particle Aluminum Shield นี้ 

ดวยการปองกันยานเสียงสูงพิเศษ

ทําใหไดรายละเอยีดท่ีระยิบระยับวตัต

ตํ่าที่สุด…
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The Wave Test
 สําหรับสายลําโพง Aluminata ตองถือวาเปนสายแบบที่ดีที่สุดของ JSP จากการ
ทดสอบผมขอเรียนวา มีความโดดเดนดานความใสสะอาดของดนตรีที่ดีเยี่ยม ทําให
เราไดยินเสียงรองที่ถายทอดถึงอารมณ มีความสมจริงเหมือนกับแสดงสดกันตรงหนา 
ในขณะที่ยังคงใหเสียงเบสที่ลงลึกทุกรายละเอียด ไมมีการสูญเสียรายละเอียดที่
หยุมหยิมเล็กนอยหรือระดับความถี่ตํ่าสุด ไมจัดจาน ไมมีเสียงสากหู มีแตความสะอาด 
ไพเราะและความไหลลื่น และไดนามิกที่ยอดเยี่ยมแบบที่คุณไมเคยไดยินจากที่ไหน
มากอน ดวยแกนนําสัญญาณขนาดใหญ 5 AWG/16.8 mm2 จึงไมมีขอจํากัดใดใน
การตอกับลําโพงแมแตลําโพงที่ขับยากที่สุด ในการทดสอบฟงสายลําโพงชุดนี้ เราได
มาพรอมกับ จั๊มเปอรของเขาดวยคือ Aluminata Jumpers - 5 AWG/16.8 mm2 
ที่มีแบบใชบานานาของ WBT ใหเลือกดวย
 สําหรับสาย Aluminata นี้มาพรอมกับบรรจุภัณฑที่งดงาม ดวยกลองอะลูมิเนียม 
Aluminata สลักดวยแสงเลเซอร ทุกเซ็ตจะมีเลขประจําตัวกํากับ และมาพรอม  
กลองอะลูมิเนียมของมันเอง และบนกลองจะสลักโลโก JPS Labs ดวยแสงเลเซอร        
และใบรับประกัน Certificate of Authenticity ตนฉบับที่มีหมายเลขตรงกัน      
พิมพดวยหมึกสีทองและนํา้เงิน และประทับตราพรอมลายเซ็น Authentic Product 
ใบรับประกันนีรั้บประกันวาคุณไดซื้อผลิตภัณฑ JPS Labs ของแทแนนอน เมื่อเห็น
ของพรอมราคา เราบอกกับตัวเองไวกอนวา มันจะคุมตังคไมนะ? บางคนฟงราคา
อาจจะปอดกระเสา แตก็ไมเทาความอยากรูอยากลองครับพระคุณทาน
 ตามปกติแลวการเลน การทดสอบกับสายลําโพงเราจะตองยืนพื้นฐานในการ
เบิรนเริ่มตนไมตํ่ากวา 80-100 ชั่วโมงไมตางไปจากลําโพง เชนเดียวกันผมไมทราบ
วาสายชุดนีไ้ดรับการเบิรนมากอนหรือเปลา จึงเอาแบบชัวรๆ ขอลองเปดเครื่องเสียง
ฟงไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบการเบิรนนัน้ แต อุแมจาว ตองอุทานอยางนั้นจริงๆ      
แคเปลี่ยนสายจากของเดิมมาเปน JPS Labs Aluminata คุณภาพเสียงที่ไดตองบอก
วาเริ่มแรกตอใชงานกับสายชุดนี้ เลนเอาตกใจเลยทีเดียว เฮย…ยังกะผีหลอกเปนไป
ไดถึงขนาดนีเ้ชียวหรือ? เพราะเสียงดนตรีทุกเสียงมีความกระชับเปดกวางและวองไว
อยางเหลือเชื ่อ ไดความรู สึกวาเสียงอีกหลายเสียงที ่เราไมเคยไดยินมากอนนั ้น        
มันกลับไดยินแบบถนัดชัดเจน โดยเฉพาะเสียงที่ซอนเรนอยูในทามกลางชิ้นดนตรีที่
เดนๆ นั่นก็หมายความวาเราเคยฟงมาแบบไมครบมานานพอดูกับชุดเครื่องเสียงเดิมๆ 
ตอนนี้อะไรๆ มันดูครบเครื่องไปทั้งหมด เปนเสียงที่ฟงไดงายมาก ไมตองตั้งใจทุกอยาง
ก็จะคืนมาใหไดยินแบบครบถวน พลังเสียงจากแอมปลิไฟรที่เคยดูเรียบๆ เหมือนถูก
ปลุกเสกใหมีชีวิตในทันทีทันใด โอโฮ มันนาทึ่งมาก

 ผมไมไดคิดไปกอนลวงหนาหรอกวาเพราะสายมันราคาขนาดนี้ 
จะใหมันไมแผลงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาไดยังไง นั้นก็ถูกสวนหนึ่ง แตอยาลืม
วา สายลําโพงที่ราคาแพงมากมาย ใหความรูสึกวามันตางนิดหนอย
เทาที่เราเปรียบเทียบฟงก็นับวาบุญโขแลว แต JPS Labs Aluminata 
นี่ขอบอกวาจาบสุดๆ เลยครับทาน มันสรางมิติใหมของสายลําโพง  
ที่เมื่อเปลี่ยนแลวก็เทากับเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงไปเลย ทุกเสียงเต็ม 
ไปดวยความรูสึกและอารมณของดนตรี ไมมีคําวาจืดชืด และไรการ
บดบังใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อไดฟงก็จะตองรูสึกไมตางกันไมวาจะเปนหูเซียน 
หูคนธรรมดาที ่ไมไดเชี ่ยวชาญในการฟง สายชุดนี ้ทําใหไดเขาถึง    
และฟงออกไดเหมือนกันทั้งหมด อัศจรรยครับ เปนประสบการณที่
นาตื่นตาตื่นใจ (หู) อยางชนิดนี่ไมเคยไดประสบการณจากสายลําโพง
ใดๆ ในระหวางการเบิรน ไดคุณภาพเสียงที่ดีอยูแลว พนการเบิรนไป
หาหกสิบชั ่วโมงยิ ่งแลวกันไปใหญ เสียงทุกเสียงเขาที ่ทางมากขึ ้น     
จะยิ่งไดความสวางกระจางของเสียงอีกอยางลนเหลือ
 แทนที่จะฟงทดสอบจากซีดีออดิโอไฟลทั้งหลายแหล เพียงอยาง
เดียว ผมกลับหันมาเนนอนาล็อกเต็มรอยจากแผนเสียง สายลําโพง
ชุดนี้อัศจรรยมาก มันสามารถบงบอกความแตกตางกันของเสียงจาก
ซีดีและแผนเสียงในอัลบั้มเดียวกันไดถึงลักษณะเสียงไดแจมชัดมาก 
จริงอยู นักฟงทุกคนอาจจะฟงบุคลิกของแผนเสียง แผนซีดีไดอยาง
ไมตางกันนัก แตหากจะอธิบายความตางมันคืออะไร ผมวายากนะ 
สําหรับ JPS Labs Aluminata เปน “มาตรวัด” ที่นาประทับใจ  
อยางยิ่ง เรื่องแรกหางเสียงตํ่าของแผนเสียงดูจะราบเรียบและอบอุน
กวาอยางชัดแจง เสียงรองนั้นความสดใสไมตางกันยกเวนชวงกลาง
จริงๆ คือเสียงรองเพียวๆ ที่อัดออกมาจากทองจะแสดงผลจากซีดี   
ไดคมและสดกวานิดหนึ่ง ในขณะที่เสียงประเภทฮัมตามเสียงหลัก 
หรือลูกเอื้อนนาจะผิดแผกกันไปดวย เปรียบเสมือนการใชไมโครโฟน
คนละยี่หอ ประมาณนั้น (Crystal Gayle : We Must Believe In 
Magic) ในขณะที่ไดนามิกเรนจของแผนซีดีไดเปรียบกวาเล็กนอย 
หากไมใชสายลําโพงระดับนี้รับรองวายากจะแยกแยะความแตกตาง
ไดขนาดนี้
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…ขอบอกวาถาใจไมแข็งพอ อยาทดลองฟงสาย

ลําโพง JPS Labs Aluminata อยางเดด็ขาด เพราะ

หลังจากไดสัมผัสแลวคุณจะโหยหามันอยางแนนอน สิง่ทีข่าด

หายไปในชวงเวลาของการเลนเครือ่งเสียงนับสิบป 

อาจจะอยูที่สายลําโพงคูนี้คูเดียวเทานั้น…

 อิมเมจที่ชัดเจนขึ้นอยางนาประหลาด มันเปนอยางนั้นจริงๆ    
ซึ่งตามปกติความชัดเจนของอิมเมจจุดตําแหนงดนตรีมักจะไดมาจาก
การวางลําโพงเปนหลัก จะไปคาดหวังจากตัวแปรอื่นๆ ไดยากนัก แต
นีส่ายลําโพงจะเปนสวนชวยเปนครั้งแรกก็วาได เพราะผมไมเคยได
พลังจากตัวชวยอยางสายลําโพงมากอนในการฟงทดสอบ JPS Labs 
Aluminata สามารถสรางความรูสึกที่แปลกพิสดารเกินจะคาดเดา 
เวทีเสียงเหมือนถูกขยายเรนจใหกวางขวางแรงอัดดานไดนามิกดีขึ้น
เห็นๆ การขยายขอบเขตของเสียงตองเรียกวาทําไดโดดเดนยากที่จะ
หาสายชนิดใดทําไดใกลเคียง เปนความตื่นเตนเราใจที่ไดฟง และมัน
นาจะใหศักยภาพดีกวาการเปลี่ยนเครื่องเสียงในชุดดวยซํ้าไป ดังนั้น
หากการลงทุนสามแสนบาทกับเครื่องเสียงที่มีพื้นฐานสุดยอดอยูแลว 
จะทําใหคุณไดรับคุณคาของเครื ่องเสียงไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
โดยแทจริง
 ประกอบกับเสียงที ่ดูว ามีเพาเวอรอัดฉีดมากขึ ้น ซึ ่งผมจะ        
ขอเปรียบเทียบใหเห็นภาพที ่แจมชัดขึ ้นวา เมื ่อเปลี ่ยนมาใชสาย 
Aluminata แลว ก็เปรียบเสมือนคุณไดอัดฉีดพลังใหกับแอมปลิไฟร
แบบรถยนตที ่มีแรงมาไมมากนักพอใสเทอรโบชารจเขาไปคราวนี้    
วิ ่งฉิว ประมาณนัน้ เสียงทุกเสียงไดรับการอัพเกรดขึ ้นหมดจาก     
ยานความถี่ตํ่าสุดไปจนถึงสูงสุด ไดยินปลายเสียงแบบกระซิบกระซาบ
ครบถวน เปนสายที ่เพิ ่มอารมณการฟงเพลงมากยิ่งขึ ้น นําเสนอ
ศักยภาพเครื่องเสียงทั้งชุดใหเต็มรอย เปนประสบการณที่นาประทับใจ
ที่สุดนับตั้งแตการทดสอบสายลําโพงในรอบสิบปที่ผานมา นี่คือสุดยอด
ของสายลําโพง ที่ทําใหเราไดเขาถึงศาสตรและศิลปะของออดิโออยาง
ลึกซึ้ง จนยากจะกลาวบรรยายไดวาเราเคยไดฟงเครื่องเสียงชุดโปรด
ไดคุณภาพขนาดนีม้ากอนจากที่ไหน แทบไมอยากเชื่อวา สายลําโพง
คูเดียวเปลี่ยนวิถีการฟงเพลงของเราอยางชนิดยอนกลับไปไมไดอีกเลย
 ผมขอบอกวาถาใจไมแข็งพอ อยาทดลองฟงสายลําโพง JPS 
Labs Aluminata อยางเด็ดขาด เพราะหลังจากไดสัมผัสแลวคุณจะ
โหยหามันอยางแนนอน สิ ่งที ่ขาดหายไปในชวงเวลาของการเลน
เครื่องเสียงนับสิบป อาจจะอยูที่สายลําโพงคูนี้คู เดียวเทานั้น นี่คือ 
สายลําโพงระดับสุดยอดที่ทําใหชุดเครื่องเสียงสามารถแสดงศักยภาพ
ไดเต็มรอย อยางไมมีสายลําโพงชุดใดเทียบเทียม…
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Product Rating 
Build Quality 10 
โครงสราง

Performance  9 
ศักยภาพโดยรวม

Clean 9 
ความสะอาด

Detail  10 
รายละเอียด

High  10 
ความถี่สูง

Mid 8 
ความถี่กลาง

Low 9 
ความถี่ตํ่า

Dynamic 9 
คาไดนามิกฉับไว

Musical  10 
ความเปนดนตรี ความเที่ยงตรง

Value 9 
คุณคา

Full Specifications
Type  Solid-Core Alloy Conductors with 

 Granular Aluminum Shielding, 

 Configured as Interconnect Pairs, 

 Single-Wire Speaker Cables.

Dimensions Interconnect: 2 m. Speaker Cables

Distributor: Piyanas Electric Ltd. 

 Tel. 0-2746-4302-4

Price:  339,960 Baht
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