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M-Audio
studiophile CX-8
ενεργό monitor
ηχείο αναφοράς

Εδώ και είκοσι χρόνια η M-Audio µε τα προϊόντα της, έχει
δώσει τη δυνατότητα σε ερασιτέχνες και επαγγελµατίες
µουσικούς να εξοπλίζουν τα studio τους µε ηχεία, κάρτες
ήχου κ.α., µε χαµηλέρ τιµές σε σχέση µε τις προδιαγρα-
φές των µηχανηµάτων. Πρόσφατα η εταιρεία κυκλοφόρη-
σε το ενεργό ηχείο υψηλής ευκρίνειας studiophile CX8, ένα
ηχείο αναφοράς µε πολλές διευκολύνσεις στη χρήση του
αλλά και µε ποιότητα κατασκευής.

To ηχείο διαθέτει “bi-amplified” ενισχυτή κατηγορίας
Α/Β και τροφοδοτείται από συνολικά από 120 watts - 80
watts RMS, για τα χαµηλά και 40 watts RMS για τον οδηγό
HF των υψηλών µε επιπλέον headroom. Μαγνητικά θωρα-
κισµένο, περιλαµβάνει woofer 8 ιντσών, κατασκευασµένο
από το υλικό Kevlar, tweeter 1,25 ίντσας και tweeter µαλα-
κού θόλου και 75 ιντσών .Έχει επίσης περικάλυµµα µε βελ-
τιστοποιηµένη εσωτερική ενίσχυση.

Για την είσοδο ήχου µπορεί να χρησιµοποιηθούν
µια balanced υποδοχή XLR και 1/4 TRS και unbalanced
RCA.

∆ιαθέτει frequency response (απόκριση συχνότητας):
38Hz έως 30kHz (+/- 3dB) (0 degrees, on tweeter axis)
Low-frequency response: -10dB στα 28Hz
Low-frequency response: -3dB στα 38Hz
High-frequency response: -3dB στα 30kHz στο tweeter

axis και συχνότητα crossover 2700Hz.
Στην πίσω πλευρά διαθέτει µια σειρά trim controls µε

δυνατότητα ρύθµισης:
High-frequency trim: +2dB, 0dB, -2dB πάνω από 3kHz
Mid-frequency boost in/out: 2dB centered στα 2kHz µε

low Q bandwidth
Low-frequency cutoff: flat, 60Hz και 80Hz
Acoustic space controls: 0dB, -2dB και -4dB πάνω από

τα 200Hz.
Έτσι υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης και της ελάχι-

στης παραµόρφωσης, καθώς και η βελτιστοποίηση της
απόδοσης του ήχου ανάλογα µε τον χώρο. Το χαρακτηρι-

στικό αυτό, πραγµατικά λύνει τα χέρια για όσους έχουν δυ-
σκολίες στο χώρο τους µε το σηµείο τοποθέτησης των
ηχείων. Από προσωπικές δοκιµές, διαπίστωσα ότι ακόµη
και µε “ανορθόδοξη” θέση στο χώρο, αλλά µε κατάλληλες
ρυθµίσεις, η απόδοσή του CX8, παραµένει σε υψηλά επί-
πεδα. Σ’ αυτό βοηθά επίσης το κύκλωµα προστασίας που
διαθέτει για παρεµβολές αλλά και την υπερθέρµανση.

Τους τελευταίους µήνες είχα µια σειρά πληροφοριών
για τις τεχνικές προδιαγραφές του ηχείου και τις κριτικές
που έχουν γραφεί για αυτό, οι οποίες οµολογουµένως µε
επηρέασαν θετικά. Πρόσφατα µε την απόκτησή του και τα
τεστ που εφάρµοσα, διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα
ηχείο µε πολύ καλά ισορροπηµένο και ακριβή ήχο που δί-
νει τη δυνατότητα πολύωρης χρήσης σε ποικίλα ακούσµα-
τα χωρίς να δηµιουργείται ακουστική κόπωση.
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