Új Pro-Ject Box Design készülékek
A Stream Box DS megjelenésével párhuzamosan a
Pro-Ject választékában egyre hangsúlyosabb szerepben lévő
Box Design sorozat több darabja is megújult, köztük a
Tuner Box és a DAC Box készülékek. Az „S” betűvel kiegészült típusjelű új modelleken a legszembetűnőbb természetesen a külső változás, nevezetesen a korábbi lekerekítéseket elhagyó elegánsan szögletes, rejtett csavarokkal
rögzített előlap – az „S” design - megjelenése, amit már a
Stream Box hálózati lejátszón is megcsodálhatott a nagyérdemű. A külső változáshoz persze komoly szintű műszaki
frissítés is tartozik, például a készülékek Standby rendszerének módosítása, ami révén a készenléti áramfelvételük
még kisebb lett, így „zöldebbek”, mint az elődeik voltak.

A Tuner Box S forgatós hangoló gombja szintén a múlté
lett, a helyébe modern léptetős nyomógombok kerültek, amik
a kisméretű előlapon diszkrétebbnek is tűnnek és kevésbé
dominánsak a készülék látványvilágában. A manuális és automata hangolással egyaránt rendelkező, 99 állomás tárolására
alkalmas memóriával rendelkező tuner műszaki tartalma is
változott, a módosításokról azonban a gyártó részletekbe
menően már nem nyilatkozik, így maximum az eredményeikről
tudnánk beszámolni egy alapos összehasonlító meghallgatás
lebonyolítása után. Ami viszont bizonyos, az adaptív zajcsökkentés és a kellően jó érzékenység tiszta és zajtalan vételt
biztosít a mikro tuner számára, ami ez által apró mérete
dacára minőségileg teljes értékű „nagy” komponensnek
számít. Előlapjához képest jókora méretű, erős kontraszttal
rendelkező pont-mátrix kijelzője távolról is jól olvashatóan
jeleníti meg a szükséges információkat, mint például vételi
frekvencia, programszám, adóinformáció, sztereó/monó
vétel, stb. A fekete és ezüstszínekben kapható fémházas
Tuner Box S tulajdonosának komfortját vékony, kártya formájú
távvezérlő teszi teljessé, ami a készülék összes funkciójának
irányítására képes. Örvendetes módon a rengeteg külső és
belső változtatás a készülék árát egyáltalán nem érintette,
így az árcímkén továbbra is a 149 Eurós ár maradt, az meg
már más kérdés, hogy mindezért forintban egyre többe kell
leszurkolni, de erről végleg nem a Pro-Ject tehet.

A sorozat másik újjászületett tagja a DAC Box S FL
mini DA konverter, aminek letisztult előlapján mindössze
kettő nyomógomb található. Az audioﬁl 16-bites lineáris
konverzióval működő készülékben négy darab paralel kapcsolásban működő TDA1543-as chip található, a fő technológiai érdekesség azonban a fehér hollónak számító túlmintavételezés és digitális szűrők nélküli működés. A DAC
Box S FL-ban alkalmazott különleges technológia a CD formátum eredeti 16 bit/44,1 kHz-es technológiai paraméterein
alapul, melyekkel az átvihető maximális felső határfrekvencia
20 kHz volt. A készülékben megfelelően jó minőségű áramköri környezetben alkalmazott négy darab TDA1543-as
precíz átalakítást és nagyon alacsony torzítást biztosít a
teljes hallható 20 kHz alatti hangtartományban, és a nagyon
alacsony torzítás ilyen módon a fejlesztők szerint nagyban
hasonlít a csöves erősítők karakterisztikájára, amiből én
azt olvasom ki, hogy a cél nem egy maximálisan precíz,
„kihegyezett” hangú készülék megalkotása, hanem a barátságos, kellemes hangzásvilág megteremtése volt. Az
SMD kimenti fokozat teljesen direktben kapcsolódik a DA
konverterhez a legjobb eredmény elérése érdekében. A
gyártó szerint a fenti megoldások és a hangzásba erőteljesen
beavatkozó digitális szűrők elhagyása naturális, analógos
jellegű, zajtalan és telt, erős basszussal rendelkező megszólalást eredményez, ami mindenképpen közvetlenebb kapcsolatot biztosít a zene és a zenehallgató között.

A DAC Box S FL kettő digitális bemenettel, egy SPDIF
koaxiálissal és egy optikaival rendelkezik, melyek között
manuálisan az előlapon elhelyezett kapcsolóval lehet váltani.
Egy szett analóg kimenete igényes, aranyozott RCA aljzatokkal lett megvalósítva. A fémházas, társaihoz hasonlóan
szintén fekete és ezüstszínben kapható készülék nívós beltartalmához és elegáns megjelenéséhez különösen kedvező,
59.900,- Ft-os fogyasztói ár tartozik.
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