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Η μεσαία σειρά 8000 περνάει πια στην 
όγδοη μορφή της, μετά από τρία χρό-
νια πετυχημένης πορείας για τον ολο-

κληρωμένο ενισχυτή PM8005 και το CD/SACD 
player SA8005. Δεν έχουμε αλλαγές στην απο-
διδόμενη ισχύ, που παραμένει στα 70Wrms με 
άριστα αποθέματα για τα 4ωμα ηχεία και η εμ-
φάνιση των δύο Marantz διατηρεί τα δυναμι-
κά χαρακτηριστικά που αρέσουν και παραπέ-
μπουν σε ακριβότερες συσκευές. Οπτικά, θα 
δυσκολευτείτε να βρείτε διαφορές ανάμεσα 
στον PM 8006 και τον προκάτοχό του. Ηχητι-
κά, όμως, το μηχάνημα είναι μια κλάση επά-
νω όταν παίζει με πικάπ, χάρη στο νέο phono 

stage, ενώ το νέο, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 
volume control έχει εξασφαλίσει ακόμη καλύ-
τερη δυναμική περιοχή και ανάλυση. Η βελ-
τίωση στη φινέτσα του ενισχυτή και η ανάδει-
ξη του βινυλίου είναι από μόνα τους σπουδαία 
νέα, είναι όμως το νέο player αυτό που μας έχει 
ξετρελάνει με τον ήχο και τις δυνατότητές του!

Μπορεί στο ND8006, όπως υπονοούν τα 
γράμματα «ND», να μην υπάρχει πια το SACD 
τμήμα, όμως τη θέση του πήρε ένα πλήρες 
τμήμα streaming, έτσι τα DSD αρχεία μας μπο-
ρούν να αναπαραχθούν μέσω της Ethernet ή 
του Wi-Fi. Εξάλλου, ενισχύθηκε σημαντικά το 
τμήμα του USB DAC και πλέον μπορεί να παί-
ξει αρχεία μέχρι τα 384KHz/32bit και 4xDSD 
(11,2MHz ή 256Fs, DoP). Προσθέστε σε αυ-
τά την απευθείας πρόσβαση σε με μια μεγά-
λη γκάμα από γνωστά streaming services, 
την custom multiroom εφαρμογή (Heos 
Wireless), τα Bluetooth και Airplay, καθώς 
και το upsampling που εφαρμόζεται σε όλες 
τις ψηφιακές εισόδους και έχετε μια υπερπλή-
ρη ψηφιακή πηγή που τα κάνει όλα και τα κά-
νει πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, το ενσωματωμέ-
νο CD player/transport, μόνο διεκπεραιωτικό 
δεν είναι (εδώ μιλάει η τεράστια παράδοση της 
Marantz) και θα σας δώσει επιπλέον κίνητρο 

να ακούσετε τους οπτικούς σας δίσκους, δίνο-
ντας μεγάλο και φινετσάτο ήχο που είναι μου-
σικά συγκρίσιμος με αυτόν του πικάπ. Μεγά-
λο μερίδιο στην ώριμη high-end απόδοση του 
player διεκδικεί το νέο custom ψηφιακό φίλ-
τρο ΜΜDF (Marantz Musical Digital Filtering), 
που παρέχεται σε δύο βασικές μορφές (με βά-
ση το ρυθμό του roll off στα πρίμα και το πο-
σοστό του pre ringing) και έχει προέλθει από 
την επεξεργασία ΜΜΜ (Marantz Musical 
Mastering) που υπάρχει στο κορυφαίο SACDp 
της Marantz, το SA10, που υποστηρίζεται 
-όπως και στο ND8006- από δύο ταλαντωτές. 
Το ND8006 έχει φυσικά ένα δυνατό αναλογι-
κό στάδιο εξόδου, χτισμένο επάνω στα HDAM 
SA2,  και παρέχει επιπλέον ρυθμιζόμενες εξό-
δους, για σύνδεση με ενεργά ηχεία και τελι-
κούς ενισχυτές, ώστε να λειτουργήσει ως ψη-
φιακός προενισχυτής. Αν, πάλι, δεν σας αρκεί 
το αναλογικό του στάδιο ή/και οι επιδόσεις του 
ενσωματωμένου μετατροπέα της Sabre, μπο-
ρείτε να εκμεταλλευτείτε τις ψηφιακές εξόδους 
του και να μετατρέψετε το ND8005 στο απόλυ-
το ψηφιακό τράνσπορτ (για σήματα σε μορφή 
PCM φυσικά). Εμείς πάντως «ζαλιστήκαμε» με 
το λειτουργικό προφίλ του νέου player, που 
δείχνει να κάνει σήμερα ό,τι έκανε με τα CD 
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Marantz PM8006 KAI ND8006

KEIMENO: 
ΠΑΡΙΣ ΚΩΤΣΗΣ

H ΜΕΣΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ MARANTZ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗΚΕ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ. Η ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΚΤΑΕΙ 
ΕΝΑ PHONO STAGE ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΕΨΕΙ ΚΑΡΔΙΕΣ. ΤΟ NEO ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙ-
ΚΟΥ HIGH-END.

Fantastic Duo!

Η ψυχή του Saul Marantz μιλάει μέσα 
από τα δύο «8006», τα οποία επανα-
προσδιορίζουν την έννοια της μουσικό-
τητας για την κατηγορία τιμής τους (και 
όχι μόνο). Υψηλή ανάλυση με μουσικό 
νόημα για τα ψηφιακά, μουσικότητα με 
ακρίβεια και ησυχία για το πικάπ. Αυτή 
είναι η αποστολή των νέων Marantz, 
που διευρύνουν τα όρια με απολαυστι-
κό τρόπο!

Tweet This 

üHigh resolution network player

üHigh end transport & phono stage

üHDAM SA2 και SA3



το περίφημο CD-16 της δεκαετίας του 90: Βά-
ζει τον high-end ψηφιακό ήχο στο μενού των 
απλών μουσικόφιλων, που μπορούν με λίγα 
σχετικά χρήματα να αποκτήσουν μια κορυφαία 
πηγή που να αξιοποιεί τις συνθήκες της εποχής. 

PM8006: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ

Ο PM8005 ήταν ήδη «πολύς» για τα χρήμα-
τα και ο νέος δεν κάνει πουθενά εκπτώσεις ως 
προς εκείνον. Αντίθετα, για να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις της εποχής μας, παραμένει μό-
νο αναλογικός και ενισχύει αυτή την υπόστα-
ση με ένα νέο, ηλεκτρονικό ρυθμιστικό στάθ-
μης. Η εταιρία μιλάει για τελευταίας γενιάς ολο-
κληρωμένο και μας δείχνει τις τέσσερις μικρές 
όρθιες πλακέτες με υλικά SMT, που θυμίζουν 
HDAM, συνεπώς η λύση που έχει ακολουθη-
θεί δεν είναι off the shelf. Το νέο phono έχει 
όνομα, λέγεται Marantz Musical Phono EQ 
(δείτε πώς εδώ, όπως και στο ψηφιακό φίλτρο 
του player, παίζει έντονα το βασικό χαρακτηρι-
στικό της εταιρίας-η μουσικότητα). Η υλοποίη-
ση παραμένει στη δική της πλακέτα, ανάποδα 
τοποθετημένη πάνω από τη βασική, αλλά πλέ-
ον υπάρχει νέο στάδιο εισόδου με jfet, εξάλει-
ψη των πυκνωτών σύζευξης και υβριδική υλο-
ποίηση της αποέμφασης, εν μέρει παθητικά και 
εν μέρει ενεργά από κυκλώματα HDAM, με τη 
βασική ενίσχυση των ΜΜ να γίνεται από τελε-
στικό ενισχυτή. Το phono είναι πράγματι άρι-
στης ποιότητας, με μεγάλο ήχο και ώριμη το-
νικότητα και δεν βρίσκουμε υπερβολή να συν-
δεθεί με μετασχηματιστή προσαρμογής για να 
ενισχύσει καλές MC. Κατά τα άλλα, ο ενισχυ-
τής γεμίζει το μάτι με τα μεγέθη της ψύκτρας και 

του θωρακισμένου μετασχηματιστή, το σασί 
έχει ενισχυθεί με χάλκινα τμήματα για απομό-
νωση και τα νέα πόδια στήριξης εξασφαλίζουν 
καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στους κρα-
δασμούς. Η υλοποίηση χρησιμοποιεί διακριτά 
εξαρτήματα, HDAM SΑ3 στα κρίσιμα σημεία 
και στην έξοδο υπάρχει το ζεύγος των διπολι-
κών τρανζίστορ A1303 και C3284 της Sanken, 
που λειτουργούν με ανάδραση ρεύματος. Οι 
πυκνωτές είναι άριστης ποιότητας, με δύο με-
γάλους Nichicon/Marantz των 18.000μF έκα-
στος, πολύ κοντά στα τρανζίστορ της εξόδου 
για γρήγορη απόκριση στις μεταβατικές, και 
πολλούς μικρούς ELNA Cerafine τοπικά στο 
κύκλωμα. 

ND8006: ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΣ  ΚΟ-
ΣΜΟΣ

Για το player έχουμε ήδη πει πολλά κι ακόμη 
είμαστε στην κορυφή του παγόβουνου. Η εμ-
φάνιση έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τον 
προκάτοχο, καθώς τα δύο στρογγυλά πολυ-
πλήκτρα εκατέρωθεν του τράνσπορτ δίνουν 
μια πιο σύγχρονη εικόνα, με το αριστερό να 
κάνει την πλοήγηση στα νέα, διευρυμένα με-
νού του player και το δεξί να εκτελεί τις εντο-
λές της αναπαραγωγής. Κατά την εκκίνηση με 
επιλεγμένη την είσοδο Music Servers και εφό-
σον είμαστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο μας, το 
Marantz  σαρώνει το δίκτυο και βρίσκει όλα τα 
αρχεία που έχουμε... ξεχασμένα στον υπολο-
γιστή και τους σκληρούς μας. Η αναπαραγωγή 
με αυτή τη μέθοδο φθάνει στα 192KHz (σύντο-
μα στα 384ΚΗz) και διπλό DSD, όπως και από 
την USB Type A της πρόσοψης. Το ND8006 

είναι μεν ένα πολυμηχάνημα, αλλά ευτυχώς 
ότι δεν χρειαζόμαστε μπορεί να σβήσει, χάριν 
απλότητας και μείωσης των παρεμβολών. Το 
Bluetooth, το Wi-Fi, η έξοδος ακουστικών, η 
ρυθμιζόμενη έξοδος γραμμής, η ψηφιακή έξο-
δος, όλα αυτά μπορούν να τεθούν εκτός λει-
τουργίας μέσα από τα μενού και να απαλλά-
ξουν το player από περιττές παρεμβολές. Από 
εδώ επίσης μπορεί κανείς να ρυθμίσει το κέρ-
δος του ενισχυτή ακουστικών σε τρία επίπεδα 
και να επιλέξει το φίλτρο της αρεσκείας του. 
Η εικόνα του εσωτερικού παρουσιάζει φυσι-
κές πολλές διαφορές σε σχέση με το SA8005. 
Υπάρχει μια νέα πλακέτα πίσω από τον οδη-
γό, επάνω από την κύρια, που φέρει ψύκτρες 
και αναλαμβάνει την υλοποίηση του network 
player/streamer. Εξάλλου, η βασική πλακέτα 
είναι πλήρως ανασχεδιασμένη, με πολύ πιο 
εκτεταμένο ψηφιακό τμήμα πίσω από τον με-
τασχηματιστή, και κρύβει την πλακέτα της τρο-
φοδοσίας από κάτω της όπου, λογικά, υπάρχει 
συνδυασμός γραμμικής και διακοπτικής τρο-
φοδοσίας, όπως στον προκάτοχό του. Η υπο-
δοχή της USB γίνεται από το XMOS, η απο-
κωδικοποίηση του Bluetooth από το Toshiba 
TC94A92FG και η μετατροπή του σήματος σε 
αναλογικό από το Sabre ES9016K2M. Η υλο-
ποίηση είναι άριστη, βρίσκουμε κι εδώ μεγά-
λους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές της Nichicon 
και φυσικά τα HDAM SA2, τόσο στην έξοδο 
όσο και τον ενισχυτή ακουστικών που είναι 
εντελώς διακριτός, με το σασί να έχει τις ίδιες 
φροντίδες για την ακαμψία και τις παρεμβολές 
με τον ενισχυτή του σετ.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα δύο νέα Marantz συγκεντρώνουν πολλά 
κοινά ηχητικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν 
της κατηγορίας τους και τα καθιστούν ιδανικό 
σετ για να στηθεί ένα ποιοτικό σύστημα γύρω 
από αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή την περίπτωση 
μιας υπεραναλυτικής πηγής κι ενός ευφωνικού 
ενισχυτή, που εξισορροπούν το ένα το άλλο. 
Και τα δύο έχουν τονικές καμπύλες ουδέτερες 
ως ελαφρά ζεστές και μια υπέροχη ανάπλα-
ση της ροής που επιτρέπει στις μελωδίες και 
τους ρυθμούς να εξελιχθούν με φυσικότητα. 
Και τα δύο απεικονίζουν τον ήχο τους σε μεγά-
λες σκηνές, παρόλα αυτά τακτικές και πολύ κα-
λά εστιασμένες, χωρίς υπερβολική προβολή 
της λεπτομέρειας.  Στην ουσία, στήνουν περίτε-
χνα ολογραφήματα με σπουδαίο ύψος, όπου η 
λεπτομέρεια ντύνει τρισδιάστατα τη δράση και 
δεν την πιέζει προς το μέρος μας, διασπώντας 
το όλον. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν το θυμά-
μαι σε παλαιότερες, πιο «εμπορικές» ηχητικά 
ενσαρκώσεις των 8000. Έχουμε πλέον εξαι-
ρετικές μεταβατικές για το κόστος τους, χωρίς 
συνθετικές αποχρώσεις που συνδέουμε συχνά 
με προσιτά τρανζίστορ και ψηφιακά. Θα έλε-
γα πως αυτό το σετ, καλοστημένο, μπορεί να 
σταθεί άνετα δίπλα σε κορυφαία λαμπάτα της 
κατηγορίας και να μην φανεί σε καμία περίπτω-
ση μικρό, επίπεδο, βιαστικό ή αποστειρωμένο. 
Ο ενισχυτής, από την πλευρά του, διακρίνεται 
για την ησυχία και τη δυναμική του περιοχή, 
χωρίς να είναι τέρας οδήγησης ή ανάλυσης. 
Θα οδηγήσει δύσκολα ηχεία με σχετική άνε-
ση, αλλά δεν θα βγάλει το φίδι από την τρύπα 
με στριφνά μόνιτορ. Δεν είναι άλλωστε αυτή 
η αποστολή του. Θα παίξει όμως ξεκούραστα 
για ώρες, πάντα με μουσική ευστοχία και πλη-
θωρική σκηνή, αποτελώντας μια πιστή παρέα 

για τον φανατικό μουσικόφιλο. Το player δεν 
διαφέρει επί της ουσίας από τα στάνταρντ αυ-
τά, αναπαράγοντας με αξιόλογη ρευστότητα 
και ακρίβεια τα αρχεία υψηλής ανάλυσης μέ-
σω του δικτύου, όπως κάνει με κάθε σήμα που 
θα δει στις εισόδους του. Έχει γίνει ομολογου-
μένως εξαιρετική δουλειά με τα σήματα στά-
νταρντ ανάλυσης και το CD player, που παί-
ζει σχεδόν σαν high resolution και επιβραβεύ-
ει άνετα τις καλές ηχογραφήσεις. Το red book 
αποδίδεται λοιπόν με μεγαλοσύνη, απαλότητα 
και ομοιογένεια, αποδίδοντας σπουδαία μου-
σική έκφραση που ελάχιστα απέχει από αυτό 
που ακούσαμε με το πικάπ. Το νέο phono είναι 
βέβαια από τις βασικές αιτίες για να προτιμήσει 
κανείς τον PM8006, παίζοντας σε επίπεδα αυ-
τόνομων λύσεων που φθάνουν άνετα το μισό 
κόστος του ενισχυτή. Ο ήχος του είναι μεγά-
λος, ήσυχος και λεπτομερής, με την ορμητική 
ροή που μόνο το βινύλιο μπορεί να δώσει και 
τις χροιές να αφήνουν ένα χαμόγελο στο στό-
μα. Μετά από ώρες ακρόασης ψηφιακού σή-
ματος, ο ήχος του βινυλίου μέσα από τον νέο 
ενισχυτή της Marantz μας θυμίζει μεν ότι δεν 
είναι πιο ακριβής από τον ψηφιακό, είναι όμως 
πιο ανέμελος και απολαυστικός, στοχεύει πιο 
πολύ στην καρδιά, το σώμα και το συναίσθημα 
και αφήνει το μυαλό να ησυχάσει από σκέψεις 
και σκοτούρες. 

Τα «8006» έχουν κάνει ότι είναι δυνατό για να 
διατηρήσουν και να επεκτείνουν την επιτυχία 
των προκατόχων τους. Ενώ, φανερά, δεν είναι 
«τα καλύτερα του κόσμου» αν τα συγκρίνεις με 
πολύ ακριβότερα, είναι σίγουρα πιο ψηλά... 
από το μπόι τους και τόσο μα τόσο ολοκλη-
ρωμένα και απολαυστικά που, ώρες-ώρες, σε 
κάνουν να αναρωτιέσαι γιατί να ξοδέψεις πε-
ρισσότερα. n 

PM8006
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ: Ολοκληρωμένος ενισχυτής
ΙΣΧΥΣ: 2x70W/8Ω (100W/4Ω)
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: 5Hz-100KHz
ΕΙΣΟΔΟΙ: 5xline (200mV/20ΚΩ), phono (MM-
2mV/47ΚΩ), Direct Amp (1,6V/15KΩ)
ΕΞΟΔΟΙ: pre out (RCA), ακουστικών, ηχεία 
Α και Β
ΕΞΤΡΑ: ρυθμιστικά bass-midrange-treble
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ): 44 x37,9x12,8 εκ. 
ΒΑΡΟΣ: 12 κιλά

ND8006
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ: CD player, ψηφιακός προενισχυτής, 
streamer, ενισχυτής ακουστικών και μετατρο-
πέας DAC 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ: Sabre ES9016
ΠΑΙΖΕΙ: PCM 192KHz/24bit και 2xDSD 
(ethernet), PCM 384KHz/32bit και 4xDSD 
(USB DAC)
ΕΙΣΟΔΟΙ: Coaxial, 2xToslink, USB Type B, USB 
Type A, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
ΕΞΟΔΟΙ: 2xRCA (fixed + variable)
ΕΞΤΡΑ: ρύθμιση gain στον ενισχυτή ακουστι-
κών, δύο ψηφιακά φίλτρα MMDF
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ): 44 x34,1x10,6 εκ. 
ΒΑΡΟΣ: 8 κιλά

+
• ΜΕΓΑΛΟΣ  

• ΦΙΝΕΤΣΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΧΟΣ

• ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ PHONO

-
• ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΡΑ-
ΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ PLAYER

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ETYT 
ΕΠΑΦΗ: 210.6741363

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

 // 4.60
ΤΙΜΗ:  €1.300 έκαστο
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