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Μια άκρως ενδιαφέρουσα εταιρία από το Βιετνάμ, η Thivan Labs, εισήλθε 
προσφάτως στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για έναν κατασκευαστή με 
σημαντική ποικιλία συσκευών, που φαίνεται ότι αγαπά τις λυχνίες και 
τις single ended τοπολογίες. Η πρώτη μας γνωριμία γίνεται μέσω ενός 
προενισχυτή phono, ο οποίος είναι ενδεικτικός των... προθέσεων της 
εταιρίας.

Ήχος απ' το Βιετνάμ!

Thivan Labs P10/ST10  /  Προενισχυτής Phono MM/Step-Up MC

Το Βιετνάμ μπορεί να 
το γνωρίζει κάποιος 
για πολλούς λόγους 
(ανάμεσα στους οποίους 
η φύση και ο πολιτι -
σμός του, ή ακόμη και 

η κουζίνα του και η σχετικώς πρό -
σφατα ταραχώδης ιστορία του) αλλά, 
μέχρι πρότινος τουλάχιστον, το audio 
υψηλού επιπέδου δεν ήταν ένας από 
αυτούς. Ωστόσο, για τους παρα -
τηρητικούς, αυτό ήταν κάτι που θα 
γινόταν αργά ή γρήγορα. Στην χώρα 
υπάρχουν αρκετοί OEM κατασκευα -
στές και η αγορά συσκευών ανθεί με 
την έκθεση στην Saigon να φαίνεται 
αρκούντως ενδιαφέρουσα. Ήταν θέμα 
χρόνου να εμφανιστούν και επώνυμοι 
κατασκευαστές. Η Thivan Labs είναι η 
πρώτη που γνωρίζουμε στην Ελλάδα. 
Η σχετική ανακοίνωση έγινε πριν από 
μερικούς μήνες και η πρώτη μας δοκι -
μή είναι αυτή που διαβάζετε.

Πίσω από την Thivan βρίσκονται οι Thi 
Hoang Nguyen 
(εξ ου και το όνομα της εταιρίας), οι 
οποίοι ηγούνται μια ομάδας σχε -
διαστών που δίνουν έμφαση στην 
ποιότητα κατασκευής, την ηχητική ποι-
ότητα και την προσεγμένη αισθητική. 
Η εταιρία διαθέτει αυτή την στιγμή μια 
πλήρη σειρά ενισχυτών, βασισμένους 
σε όλες τις... σημαντικές λυχνίες (805, 
833, 211, 300B, 5998), ενισχυτές με 
έξοδο για οδήγηση ηχείων και ακου -
στικών, τέσσερις προενισχυτές καθώς 
και τρεις DAC. Αρκετά ενδιαφέρου -

σα είναι η σειρά ηχείων της Thivan, 
η οποία ξεκινά από “συντηρητικά” 
δίδρομα βάσης/ραφιού και καταλή -
γει σε μοντέλα με χοάνη και ανοικτής 
μπάφλας.

Ο P10 που βλέπετε σε αυτές τις σελί -
δες, είναι ο μοναδικός προενισχυτής 
phono της εταιρίας και για τις ανάγκες 
της δοκιμής συνοδεύτηκε από ένα 
στάδιο προ-προενίσχυτης για κεφαλές 
κινητού πηνίου, το ST10.

Βινύλιο, Λάμπα και Σίδερο.

Ο P10 είναι ένας προενισχυτής για 
κεφαλές κινητού μαγνήτη ο οποίος 
προσφέρει έναν ασυνήθιστα μεγάλο 

αριθμό εισόδων, συνολικά τέσσερις, 
και έξοδο σε μορφή single ended και 
balanced. Ο χρήστης έχει στη διάθε -
σή του ρυθμιστικό στάθμης το οποίο, 
όμως, μπορεί να παρακάμψει με τον 
σχετικό διακόπτη, αν κρίνει ότι δεν 
το χρειάζεται. Η επιλογή της εισόδου 
γίνεται με έναν κλασικό περιστροφικό 
διακόπτη ο οποίος περιλαμβάνει και 
θέση mute (αν και σε λίγο ασυνήθιστη 
θέση, ως “πέμπτη” επιλογή).

Το σασί του P10 είναι ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικό και βασίζεται σε μια 
αισθητική που χρησιμοποιείται σε όλες 
τις συσκευές της εταιρίας, όντας ένα 
πλαίσιο από ξύλο με μεταλλική βάση 
και κάλυμμα. Συνολικά, η εμφάνιση 
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της συσκευής είναι πολύ καλή, απο-
πνέει υψηλή ποιότητα και τα βύσματα 
για τις συνδέσεις, στο πίσω μέρος είναι, 
επίσης, ποιοτικά.

Το κύκλωμα του P10 βασίζεται εξ' 
ολοκλήρου σε λυχνίες. Τα πρώτα στά-
δια χρησιμοποιούν 2 διπλοτριόδους 
12ΑX7 της JJ και μια διπλοτρίοδο 
12AU7 της Sylvania, με το στάδιο εξό-
δου της συσκευής να υλοποιείται από 
μια διπλοτρίοδο 6SN7. Η οδήγηση της 
εξόδου γίνεται μέσω μετασχηματιστών 
(εξ ου και το “σίδερο” στον τίτλο). Η 

εταιρία αναφέρει ότι δεν χρησιμο-
ποιεί αρνητική ανάδραση και δίνει 
απόκριση συχνότητας 20Hz-20kHz 
±1dB. Η τροφοδοσία ξεκινά από έναν 
δακτυλιοειδή μετασχηματιστή και πε-
ριλαμβάνει μεγάλα πυκνωτικά φίλτρα 
(με πυκνωτές 4.700μF στην γραμμή 
χαμηλής τάσης και 560μF/250V στην 
γραμμή υψηλής τάσης), υποστηριζόμε-
να και από δύο τσοκ. Ο εξασθενητής 
για την ρύθμιση της στάθμης βασίζεται 
σε ένα μπλε Alps.

Το στάδιο προενίσχυσης MC ST10 

είναι σχεδιασμένο γύρω από δύο με-
τασχηματιστές step-up και προσφέρει 
δυνατότητα επιλογής της αντίστασης 
του πρωτεύοντος (αυτό δηλαδή που 
“βλέπει” η κεφαλή) και της αντίστα-
σης εξόδου μεταξύ έξι διαφορετικών 
τιμών, ώστε να εξασφαλίζεται το 
καλύτερο δυνατό ταίριασμα με τον 
προενισχυτή που ακολουθεί. Η ποιότη-
τα κατασκευής είναι ανάλογη με αυτήν 
το P10 με βύσματα καλής ποιότητας 
και ελαστική απόσβεση στα καλύμμα-
τα των μετασχηματιστών.

Στην πράξη...
Η εγκατάσταση των P10/ST10 είναι 
απλή υπόθεση. Συνδέεις το πλατό 
στο ST10 και το ST10 σε μια από τις 
εισόδους του P10, ο οποίος -με την 
σειρά του- οδηγεί μια είσοδο του προ-
ενισχυτή line του συστήματος. Το μόνο 
που πρέπει να κάνει ο χρήστης, εκτός 
από τις συνδέσεις, είναι να επιλέξει την 
αντίσταση του πρωτεύοντος (20/40Ω) 
ανάλογα με τις ανάγκες της κεφαλής.

Το σύστημα της Thivan μας κέρδισε 
αμέσως από ένα και μόνο στοιχείο που 
το χαρακτηρίζει και γίνεται αμέσως 
σαφές. Τον χαμηλό του θόρυβο. Αυτό 
το χαρακτηριστικό είναι πολύ σημα-
ντικό σε αυτό το είδος συσκευής και η 
αλήθεια είναι ότι ο ψηφιακός ήχος μας 
έχει κακομάθει με τιμές που κινούνται 
στα -90dB, ακόμη και για χαμηλού 
κόστους υλοποιήσεις. Τα στάδια 
phono είναι πολύ πιο ευαίσθητα σε 
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θόρυβο και ένας πραγματικά ήσυχος 
προενισχυτής αυτού του είδους είναι 
σημαντικός. Αυτό, η Thivan το έχει, 
κατά τα φαινόμενα κατακτήσει.

Επάνω σε αυτό το σκοτεινό υπόβαθρο, 
προβλήθηκαν με πολύ σωστό τρόπο 
οι λεπτομέρειες κάθε χάραξης με το 
σύστημα αναφοράς να διατηρεί τα 
πολύ καλά μικροδυναμικά του και την 
δυνατότητα περιγραφής της δυναμικής 
αντίθεσης. Η στερεοφωνική εικόνα 
είχε καλή λεπτομέρεια και αίσθηση του 
βάθους, όπως έχουμε συνηθίσει από την 
κεφαλή αναφοράς.

Στο φάσμα, το ζευγάρι P10/ST10 εμ-
φανίστηκε τονικά ουδέτερο. Κατέβηκε 
άνετα χαμηλά, ακούστηκε ελαφρώς 
εμφατικό σε σχέση με τον προενισχυτή 
αναφοράς (Rotel RHQ-10), υπογραμ-
μίζοντας ευχάριστα τα ρυθμικά μέρη, 
χωρίς όμως να γίνεται υπερβολικός 
και απέδωσε τα ακουστικά όργανα της 
περιοχής με πολύ καλό παλμό και όγκο. 

Η μεσαία περιοχή ακούστηκε φυσική, 
ευχάριστη με καλό layering, φωτεινή, με 
ελάχιστη δόση εγγύτητας. Ο ακροατής 
βρίσκεται απέναντι από μια σκηνή που 
ακούγεται διαφανής και δεν θα τον 
καταπιέσει ποτέ, ακόμη και σε έντονα 
περάσματα. Το σύστημα της Thivan δεν 
είναι ευφωνικό αλλά έχει ευχάριστο 
χαρακτήρα που δεν κουράζει. Ψηλά, 
πήρα έκταση και καλή περιγραφή του 
αέρα, ελάχιστα πιο αργά μέτωπα σε 
σχέση με τον προενισχυτή αναφοράς, 
αλλά πολύ καλό σώμα και σωστές 
αποσβέσεις.  Ο αρμονικός πλούτος 
περιγράφηκε σωστά, ελάχιστα προς 
την σκοτεινή πλευρά, κάτι που προσω-
πικά βρίσκω ότι επέτεινε την αίσθηση 
της φυσικότητας που είναι σε θέση να 
δημιουργήσει ο προενισχυτής. 

Συνολικά, έχουμε να κάνουμε με μια 
πολύ καλή περίπτωση. Ο συνδυασμός 
P10/ST10 είναι ιδιαίτερα αθόρυβος 
και διακρίνεται για την τονική του 

ουδετερότητα, όντας ένας πολύ καλός 
συνοδός μιας αναλογικής πηγής με 
σοβαρές αξιώσεις. Η Thivan είναι μια 
νέα για εμάς εταιρία, η οποία έδειξε ότι 
γνωρίζει να χειρίζεται τα κυκλώματα 
με λυχνίες ώστε να παράγει το σωστό, 
ακριβές αποτέλεσμα που απαιτείται 
από ένα σύστημα υψηλού επιπέδου. 
Πρόκειται για μια πολύ καλή πρόταση, 
που θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, 
αν κινείστε σε αυτή την κατηγορία 
τιμής. ΥΒ
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OVERVIEW

P10

Περιγραφή: Προενισχυτής phono ΜΜ

Είσοδοι: 4x single ended (RCA)

Έξοδοι: 1x single ended (RCA), 1x 
balanced (XLR)

Αντίσταση εισόδου: 47kΩ

Κέρδος: 40dB

Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20kHz 
(±1dB)

Άλλες δυνατότητες: Ρύθμιση στάθμης 
εξόδου με δυνατότητα παράκαμψης

Διαστάσεις: 450x380x140 

(mm, πxβxυ)

Βάρος: 16kg

ST10

Περιγραφή: Προ-προενισχυτής MC

Αρχιτεκτονική: Μετασχηματιστές 
Step-Up

Είσοδος: 1x single ended (RCA)
Έξοδος: 1x single ended (RCA)

Αντίσταση εισόδου: 2-100Ω

Αντίσταση πρωτεύοντος: 20Ω/40Ω 
(επιλεγόμενη)

Αντίσταση εξόδου: 3,9kΩ, 47kΩ 
(επιλεγόμενη σε πέντε βήματα)

Κέρδος: 20-23dB

Απόκριση συχνότητας: 20Hz-25kHz

Τιμές: €2.400 (P10) 

€830 (ST10)


