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NHỮNG MẪU LOA 
THỜI HOÀNG KIM CỦA 
WHARFEDALE
Trong những năm gần đây, phong cách thiết kế 
retro, tái dựng lại những thiết bị huyền thoại đang 
trở thành xu hướng trong ngành công nghiệp hi-
end audio. Ngày càng có nhiều mẫu loa mới được 
những thương hiệu với lịch sử lâu đời tái bản, tuy 
nhiên, rất ít thiết kế thực sự thành công trọn vẹn. 
Hầu hết nhưng mẫu loa retro chỉ được vẽ lại với 
lớp vỏ vintage nhưng phần “chất” không đạt được 
kỳ vọng của người chơi, đánh mất triết lý của bản 
gốc. Bên cạnh đó, những mẫu loa kiểu “heritage” 

Linton Heritage là đôi loa sở hữu thiết kế retro hoài cổ, dựa trên 
nguyên bản các thế hệ loa Wharfedale nổi tiếng thập niên 60, 70 

như W70, Denton, Linton 2, Linton 3, Linton 3XP… Không chỉ sở hữu 
thùng loa với những đường nét và lớp veneer mộc giản dị đúng chất 
đồ xưa, Linton Heritage đã thành công trong việc thể hiện lại những 

đặc tính âm thanh đặc trưng của loa vintage Anh Quốc: quyến 
rũ, đậm đà, dày dặn và sang trọng. Và với một mức giá khiêm tốn, 
không có gì quá bất ngờ khi Wharfedale Linton Heritage trở thành 

mẫu loa rất thành công trong phân khúc 1.000USD. 
BÀI: TUẤN LƯƠNG

thường bị đẩy giá lên một cách bất hợp lý. Có thể 
nói, Wharfedale Lincon Heritage là một trong mẫu 
loa hoài cổ hiếm hoi đáp ứng tốt cả về thiết kế retro, 
chất âm mang chuẩn “vị” của những loa Anh Quốc 
thập niên 70 và có mức giá bán rất hợp lý.

Quay lại một chút với lịch sử của Wharfedale, 
một trong những thương hiệu loa Anh Quốc giàu 
truyền thống và quan trọng nhất lịch sử thế giới 
âm thanh. Năm 1932, Gilbert Briggs đã cho ra mắt 
đôi loa đầu tiên của mình tại Yorkshire. Là nhà thiết 
kế cầu toàn, đam mê sáng tạo cùng lợi thế sở hữu 
đôi tai nhạy cảm với âm nhạc, Gilbert nhanh chóng 
đưa Wharfedale từ một tên tuổi vô danh trở thành 
một trong những thương hiệu loa nổi tiếng khắp thế 
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giới. Với những cải tiến đột phá như tweeter màng 
mylar, nam châm gốm… Wharfedale được chọn là 
nhà cung cấp driver cho đài B.B.C điển hình là củ loa 
Golden 10in sử dụng nam châm alcomax.

Đối với những audiophile đam mê đồ xưa, 
Wharfedale được xếp vào nhóm những thương hiệu 
loa có âm thanh ấn tượng và giá trị sưu tầm cao. 
Những mẫu loa đáng chú ý nhất của Wharfedale 
gồm Airedale,  SFB/3,  sereies W60, W70 cùng 
những biến thể của nó, với đặc trưng thiết kế 
tweeter màu tím sử dụng màng mylar, thường 
được phối với những dòng ampli đèn của Eico, Pilot, 
Leak…. Vào những năm 70, hai dòng loa biểu tượng 
của Wharfedale là Linton và Denton, sở hữu thiết kế 
bookshelf  cho phép bố trí thân thiện trong không 
gian nội thất nhưng vẫn trình diễn ấn tượng không 
thua kém những mẫu loa cỡ lớn thời bấy giờ. 

THIẾT KẾ VÀ KỸ THUẬT  
CHẾ TẠO
Cách đây 54 năm, Wharfedale lần đầu tiên ra mắt 
dòng loa Linton, kéo dài đến năm 1978 với những 
model Linton 2, Linton 3, Linton 2XP, Linton 3XP 
(XP là biến thể Extra Power sử dụng nam châm 
ceramic). Linton Heritage được thiết kế dựa trên 
nguyên bản Linton 3XP trước đây với kích thước và 
thể tích thùng loa tương đương nhau. Wharfedale 
vẫn giữ nguyên vẹn cấu trúc thùng loa của những 
năm 70, đường nét giản dị với các mối ghép mãnh 
nhỏ và đặc biệt lớp veneer gỗ walnut bên ngoài 
được hoàn thiện mờ mịn, bề mặt gỗ sần nhẹ tạo 
nên một lớp vỏ hoài cổ đúng chất. Mặt loa trước của 
Linton Heritage có màu đen sơn nhám, 3 driver bố 
trí dọc trên cùng trục, khác với thế hệ trước có driver 
mid và tweeter xếp ngang nhau. Điểm nhấn thiết kế 
của loa Linton Heritage lại nằm ở mặt sau với cọc 
loa binding post nguyên khối mạ vàng và chiếc tem 
lớn ghi tên sản phẩm Linton cùng chi tiết cờ Anh 
nổi bật dòng chữ “85 Anniversary” (dòng loa Linton 
Heritage, Denton, Denton 85 ra mắt vào dịp kỉ niệm 
85 năm thành lập Wharfedale). 

Về kết cấu thùng loa, Wharfedale Linton Heritage 
không dùng MDF nguyên tấm mà ghép sandwich 
với ván chipboard (ván ép từ bộ gỗ dăm) nhằm tối 
ưu việc hấp thụ cộng hưởng và rung chấn của thùng 
loa. Với 2 lỗ thoát hơi khá lớn, bố trí ngang bằng với 
mặt sau của loa woofer, Linton Heritage đảm bảo 
việc cân bằng thoát khí nhanh cũng như tương thích 
với những môi trường set-up ở không gian phòng 
nghe hẹp, đòi hỏi “ép” loa gần tường sau. 

Wharfedale Linton Heritage là một đôi loa 3 
đường tiếng nhưng mang cấu hình bookshelf nên 
yêu cầu bố trí trên chân loa. Nhà sản xuất cũng 
cung cấp một chân loa có thiết kế đồng bộ với Linton 

LION HERITAGE ĐƯỢC THIẾT 
KẾ DỰA TRÊN NGUYÊN BẢN 
WHARFEDALE LINTON 3XP 

CỦA THẬP NIÊN 70, CẢ 
HAI CÓ THỂ TÍCH THÙNG 
LOA TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ 
GIỮ NGUYÊN TRIẾT LÝ 

BOOKSHELF 3 ĐƯỜNG TIẾNG

NẾU NHƯ MẶT TRƯỚC CỦA 
WHARFEDALE LINTON HERITAGE 
RẤT MỘC, HOÀI CỔ THÌ MẶT SAU 
CỦA LOA TẠO ĐƯỢC ĐIỂM NHẤN 

VỚI CHIẾC TEM LỚN GHI TÊN 
LINTON CÙNG HÌNH ẢNH CỜ ANH 

NỔI BẬT CÙNG DÒNG CHỮ  
"85 ANNIVERSARY"
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Heritage được bán rời với giá khoảng 300USD. 
Về cấu hình driver, Linton Heritage sở hữu driver 
woofer có chất liệu màng đan sợi Kevlar đường 
kính 200mm. Driver mid 135mm cũng có cùng 
chất liệu màng với woofer. Hai driver này đều 
trang bị chassis đúc nguyên khối chống rung và 
tối ưu thoát khí mặt sau của màng driver. Tweeter 
của Linton Heritage là loại dome lụa đường kính 
25mm với thiết kế màng lưới kim loại sơn đen bảo 
vệ bên ngoài tương tự như nguyên mẫu tweeter 
của các dòng Linton cổ. Bộ phân tần của Linton 
Heritage được nguyên cứu, chế tạo rất đặc biệt 
và hoàn thiện sau hơn 1000 giờ nghe thử, tinh 
chỉnh. Các kỹ sư của Wharfedale đặc biệt chú ý 
đến màu “giọng” cho driver tweeter, hướng đến 
một dải cao chi tiết nhưng ưu tiên về độ mượt, 
chất tự nhiên, trong khi trung âm sẽ làm điểm 
nhấn mang màu âm vintage và dải trầm phải 
đậm đà, tròn đầy. 

PHỐI GHÉP VÀ TRẢI NGHIỆM
Với độ nhạy 90dB, trở kháng 6ohm (thấp nhất 
3,5 ohm) Linton Heritage không quá kén chọn 
ampli, miễn có công suất trên 25W. Nếu bạn có ý 
định set-up hẳn một hệ thống đúng màu vintage, 
chúng tôi đề xuất chọn những model ampli đèn 
cổ chạy bóng EL84 như: HH Scott 222/299, Pilot 
SA-231, Eico HF-81… Tuy nhiên, những chiếc 
ampli loại này nếu còn giữ được ngoại hình, linh 
kiện chuẩn, tình trang hoạt động tốt thì giá cũng 
khá cao và không dễ tìm. Nên lựa chọn phối ghép 
tối ưu nhất với Wharfedale Linton Heritage sẽ là 
những mẫu ampli tích hợp thế hệ mới. Hai ứng 
viên đáng chú ý nhất là ampli Rotel A11 có công 
suất 50W/8ohm hoặc cao cấp hơn là Audiolab 
8300A đạt công suất cao hơn 75W/8ohm. 

Chúng tôi set-up đôi loa Wharfedale Linton 
Heritage trên bộ chân đồng bộ của hãng với 
ampli tích hợp Audiolab 8300A và đầu phát 
8300CD. Một chất âm thanh thoát, mộc với dải 
trầm đầy, vocal đậm ngọt kết hợp cùng dải cao 
mượt là những gì Linton Heritage mang lại cho 
người nghe ngay từ những track mang tính chạy 
rà cho hệ thống. Trung âm của Linton Heritage 
tuy có chất liệu màng làm từ sợi Kevlar nhưng lại 
tạo được một chất giọng khá ngọt, dầy và có ưu 

LINTON HERITAGE CÓ CHẤT 
TIẾNG SANG, MANG RÕ MÀU 

VINTAGE MƯỢT DÀY, TẠO CẢM 
GIÁC NGHE NHẠC THƯ THÁI, 
LÀM TĂNG ĐỘ CẢM NHẠC  

CỦA NGƯỜI NGHE 

điểm thoát rộng. Tuy nhiên, vocal của ca sĩ không bị 
thiếu đi chi tiết và độ gai cũng được đảm bảo ở mức 
khá. Âm thùng của các nhạc cụ như guitar, piano 
được Linton Heritage tái tạo với phần nền hơi lấn 
nhẹ dải mid high, làm giảm một ít chi tiết ở đoạn 
giao giữa dải cao và trung, đây cũng là chât tiếng 
quen thuộc của những dòng loa cổ. Có thể nói, dù 
không dùng quá nhiều linh kiện đắt tiền ở bộ phân 
tần nhưng các kỹ sư Wharfedale đã thiết kế một bộ 
crossover rất hay, điều chỉnh 3 dải một cách rất tinh 
tế, giọng loa sang dù có thể hy sinh chi tiết ở một vài 
đoạn dải tần.

Nghe ca khúc “Như một vết thương” của cố nhạc 
sĩ Trịnh Công Sơn do nữ danh ca Khánh Ly thể hiện. 
Giọng hát vốn rất đặc trưng của Khánh Ly được thể 
hiện với màu âm ngọt và được làm dầy một cách 
tinh tế, đôi Linton Heritage xử lý mượt mà độ chuyển 
giữa các ca từ, kết hợp thêm âm mộc của tiếng đàn 
guitar, tất cả kết hợp lại tạo một ấn tượng rất đặc 
biệt cho người nghe, làm tăng độ cảm nhạc một 
cách tự nhiên và cảm giác được gần hơn với ca sĩ. 
Ở phần upper mid, tuy chi tiết chưa thật sự đầy đủ 
nhưng Linton Heritage vẫn thể hiện được tốt cao độ 
vocal, đảm bảo tái tạo đủ phần lực và độ vút đặc 
trưng của danh ca Khánh Ly.  
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Nghe các bản rock ballad trên Linton Heritage 
là một trải nghiệm mà chúng tôi cực kỳ ưng ý. Với 
những bản nhạc có tuổi ngang với thời điểm khai 
sinh dòng loa Linton nên mọi thứ có sự ăn khớp 
một cách hoàn mỹ. Vocal cùng với tiếng guitar 
điện được đôi loa tái tạo dày và có độ “no” đậm 
làm tăng độ kết nối của người nghe và bài hát. 
Dải trầm của Linton Heritage vừa có ưu và nhược 
rất rõ ràng, ứng với từng dòng nhạc khác nhau 
mà phần ưu hay nhược sẽ phát huy trội hơn. Với 
thể loại rock, jazz mộc hay nhạc Việt, dải bass 
do Linton tái tạo theo kiểu liền khối dày rất hợp 
nhưng ở những bản thu đòi hỏi độ động dải trầm 
cao sẽ làm lộ rõ điểm yếu trong việc khiển và làm 
chủ tốc độ woofer. 

KẾT LUẬN
Wharfedale Linton Heritage là một đôi loa retro 
rất thành công và gần như không có điểm phàn 
nàn trong mức giá 28 triệu đồng. Để đúc kết về 
chất lượng trình diễn của Linton Heritage, đó là 
một đôi loa cho cảm giác nghe nhạc thư thái, tự 
nhiên, mang màu vintage khá rõ và có “biệt tài” 
làm tăng độ cảm nhạc của người nghe, đặc biệt 
phù hợp với các thể loại nhạc jazz, vocal, blue…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải tần 40 – 20.000Hz (+/-3dB)

Độ nhạy 90dB

Trở kháng 6ohm (thấp nhất 3,5ohm)

Driver
Tweeter: 25mm dome lụa
Mid: 135mm màng Kevlar
Woofer: 200mm màng Kevlar

Kích thước 565x300x330mm

Trọng lượng 18,4kg

Giá tham khảo Linton Heritage: 27,6 triệu


