
Wave Test

เพื่อนคนหนึ่งที่หางหายกันไปนานไดกลับมาเยี่ยมเยือนบานหลังนี้ ทําใหหองฟงของเรารูสึกคึกคัก 
มีความอบอุนสนุกสนานเพิ่มขึ้น อยางไมเคยเปนมากอน เพื่อนที่ผมกําลังพูดถึงคืออินทิเกรเต็ดแอมป 
harman/kardon รุน HK 990 ที่ออกแบบมาอยางเรียบงายที่สุดแตก็แฝงไวซึ่งความพิสดารผิดแผก

ไปจากรายอื่นอยางสิ้นเชิง เพราะในตัวเองจะผสานเอาระบบดิจิตอล อนาล็อกไวครบ จะเลนแผนเสียงโดยใชภาค 
Phono ทั้ง MM/MC ก็ได หรือวาจะเลือกรับสัญญาณอินพุตจากโคแอกเชี่ยล หรือออพติคัลของเครื่องเลนซีดี 
โปรแกรมดิจิตอลทั้งหลาย แลวใชภาคดิจิตอลคอนเวอรเตอรในตัวเองทําการแปลงรหัสสัญญาณก็ได ที่พิสดาร
คือการใชระบบ EzSet/EQ Mode ในการเซ็ตอัพเสียงใหสมดุล กลมกลืนกับจุดตําแหนงนั่งฟง สภาพอะคูสติก
ของหองฟงและลงตัวกับลําโพง
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harman/kardon

HK 990
พลังเสียงดนตรีโดดเดนเหนือความคาดหมาย

Digital/Analog Integrated Amplifier
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 ซึง่ตามปกตริะบบเซต็อพัอตัโนมตัแิบบนีค้ดิคนเอามาใชกบัรซีฟีเวอรมลัตแิชนแนล 
แต harman/kardon เห็นประโยชนไดมากกวานั้น หากจะนํามาใชกับระบบสเตอริโอ 
เทากับวา คุณคงไมเจอปญหาเรื่องวาแอมปจะนําไปแมตชกับลําโพงอะไรดี? อีกตอไป 
เพราะวงจรจะชวยในการทดสอบ ปรับแตงคาตางๆ ใหลงตัวทั้งหมดดวยเวลาสองสาม
นาที จากนั้นก็สามารถฟงเพลงไดอยางหมดกังวล การเอาเทคโนโลยีมาชวยแบบนี้ 
บางคนอาจจะมองวามันสําเร็จรูปงายเกินไป? ก็เปนได เนื่องจากออดิโอไฟลจํานวนหนึ่ง
ยังเชื่อมั่นวาหูของเขาเปนเครื่องมือที่ดีอยูแลว ซึ่งผมก็ไมเห็นไปดวยทั้งหมด จริงอยู
หูเราอาจจะแมน อาจจะมีประสบการณแตถามวา อารมณละ ทุกวันมันเทากันไหม 
เครื่องมือในแบบ EzSet มีคุณสมบัติที่ดี ยนระยะเวลาไปไดมาก แลวจะไปปรับเพิ่มเติม
ก็ไมเปนไร 
 แตกอนอื่น จะยึดหลักตั้งตําแหนงลาํโพงใหไดดีทีสุ่ดกอน ตดิตามดวยการทดลอง
ฟงขยับยายตําแหนงจนไดจุดที่ดีที่สุด แลวลองใชเจา EzSet มาชวยเหลือ วามันทําให
เสียงลงตัวมากขึ้นหรือไม แคนี้ก็รู แลวละครับ นั่นละจุดประสงคที่เรามีวิทยาการ  
สมัยใหมเขามาชวยเหลือ
 อินทิเกรเต็ดแอมป harman/kardon HK 990 มาดวยรูปทรงบึกบึนทะมึน
แตเรียบงายคลาสสิก มีปุมดานหนาไมกี่ปุมใหเลือกแหลงโปรแกรม และโวลุมที่มี   
แสงเรืองออกมา มองดูจากระยะไกลใกลคลายพระจันทรครึ่งเสี้ยว อันนี้ตองบอกวา
เทมาก ชองตอดานหลังมีแบบ Balanced XLR ชองสัญญาณอินพุตของดิจิตอลคือ           
Optical 2 ชุด Coaxial 2 ชุด นอกนั้นเปนภาคไลน และยังมีชองสําหรับสงสัญญาณ
ใหซับวูฟเฟอรที่ผสานการปดเปดการทํางานไดดวย (Trigger) มีชองสัญญาณปรีเอาต 
สูเพาเวอรแอมปดวย สําหรับเครื่อง HK 990 นี้ก็ยังมีอินพุตของภาคขยายหัวเข็มได
ทั้ง MM/MC High Out put จึงทําใหตัวเองมีความพรอมมากสําหรับการใชงานจาก
อนาล็อกดั้งเดิมสูระบบดิจิตอลในปจจุบันครบถวนที่สุด

 เปนเครื่องที่มีนํ้าหนักเอาเรื่องทีเดียวละครับ ใครๆ ก็รู ว า      
harman/kardon นั้นถนัดที่สุดเรื่องภาคขยายเสียง วงจรภาคขยาย
แบบไฮเคอเรนทที่คิดคนขึ้นมาใชงานทําใหแอมปยี่หอนี้กลาบอก
ความสามารถวาจายกระแสไดมากถึงกี่แอมแปร อยาง HK 990 นี้ 
กําลังขับสเตอริโอ 150 วัตตตอชองเสียงที่ความตานทาน 8 โอหม      
ถาความตานทานลงมาที่ 4 โอหม กําลังขับจะสูงขึ้นไปถึง 300 วัตต 
หรือจายกระแสไดถึง 200 แอมป เรียกวาเอาเรื่องเอาราวเลยหละ  
ในลักษณะแบบนี้สามารถที่จะขับเสียงลําโพงโหดๆ ทั้งหลายไดอยาง
สบายมือครับ และผลจากการทดสอบฟงครั้งนี้ทําใหเราไดนึกถึงสรรพ
กําลังจากแอมปในอดีตที่เคยโดงดังระบือโลกของ harman/kardon  
คือ Citation XX จากวิศวกรระดับมือหนึ่ง ดร.แมตติโอตาลา ผูคนพบ
ความเพี้ยนแฝงที่เรียกวา TIM หรือ Transient Intermodulation 
Distortion ในป 1970 แมจะไมโคลนนิ่งมาเสียทีเดียวแต HK 990 
ก็ใหความรูสึกของแอมปชั้นยอดคลายๆ กัน ในทันทีที่ฟง

Reference
Dynaco CD One Pro CD Player

AR Turntable Turntable with Sumiko Blue Point 

 Special MC Cartridge

Kef LS 3/5a BBC Monitor Speaker

ATC SCM11 Monitor Speaker

ProAc Studio115 Bookshelf Speaker

Bose 901 Series VI Direct /Reflecting Speaker

Focus Audio FS 68SE Bookshelf Speaker

…HK 990 นีก้าํลงัขบัสเตอรโิอ 150 วตัตตอชองเสยีงทีค่วาม

ตานทาน 8 โอหม ถาความตานทานลงมาที ่4 โอหม กาํลงัขบั

จะสูงขึ้นไปถึง 300 วัตต หรือจายกระแสไดถึง 200 แอมป…
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 แนวเสียงของ harman/kardon HK990 ที่สรุปไดคือ อิ่มแนน มีเอกลักษณ 
สนองตอบสัญญาณไดฉับไว เฉียบพลัน ใหความอบอุนของเสียงรองที่นิ่มนวลไดเปน
อยางดี (Breaking Silence : Janis Ian) เครื่องเคาะจังหวะชัดและแมนยําสะทอน
เสียงของหนากลองแนน และเสียงเปาชากูฮาชิที่เนนเสียงกลางอบอวลดวยฮารโมนิก 
ดานตํ่าไดเขาขั้น (Shogun & Bamboo John Kaizan Neptune) ความรูสึกจับ
ทิศทางของตําแหนงเสียง การเพิ่มความสามารถใหลําโพงนั้นไดแสดงผลทางดาน  
เวทีเสียง และตําแหนงชิ้นดนตรีก็ยิ่งถนัดชัดเจน เปนแอมปที่มีภาคขยายที่ผมอยาก  
จะบอกวา “ลนเหลือ” เพราะมันสามารถขับลําโพงไดทุกคูที่เรานํามาทดสอบ และ
สามารถที่จะปรับตัวเองไดกับลําโพงแตละคูไดอยางลงตัวดวยวงจรปรับคาอัตโนมัติ 
ที่ทําใหทุกอยางสมบูรณทั้งกับการแมตชชิ่งและสถานที่ ตําแหนงการฟง นี่อาจจะเปน
ครั้งแรกที่แอมปสามารถทําไดขนาดนี้

The Wave Test
 หลังจากที่ฟงโดยเลือกระหวางชองอินพุตอนาล็อก และดิจิตอล 
Coaxial เปรียบเทียบกัน พบวาหากเราฟงเสียงโดย ไมมีการเซ็ตคา 
EZ Set เสียงที่ไดจะบงชี้บุคลิกเนื้อของแอมปไดอยางตรงๆ คือหนัก
แนน เสียงทุกเสียงเต็มไปดวยนํ้าหนักเสียงที่มีชีวิตชีวาเปนอยางมาก  
แมกระทั่งเสียงชวงกลางเราจะไดสัมผัสกับเสียงนักรองที่ชัดเจน      
ไมตองบีบเคน ทุกอยางเต็มไปดวยเนื้อหนัง ไมมีคําวาแบบบางแต
อยางใดทั้งสิ้น ตอเมื่อทําการเสียบตอไมโครโฟนแลวทําการเซ็ตคา 
EZ Set แบบอัตโนมัติ เสียงที่ไดจะยังไมตางไปจากเดิมในแงบุคลิก  
แตจะไดรูสึกถึงความเขาถึงที่งายมากขึ้น เปนความรูสึกผอนคลาย
เปนกันเอง ความเขากันกับลําโพงทุกคูดีกวา อันนี้หมายความวาหาก
เปลี่ยนลําโพงเมื่อใดก็ตามจะตองทําการใช EZ Set ทุกครั้งนะครับ
ถึงจะไดผลลัพธที่ดีและสมดุลกัน รวมไปถึงการยายตําแหนงที่ฟงดวย
 การใชภาคคอนเวอรเตอรในตัวเอง หมายถึงตอสัญญาณภาค
ดิจิตอลตรงเขาไปทาง Coaxial แลวสงใหภาคดิจิตอลคอนเวอรเตอร
ในตัว HK 990 ทําการถายทอดออกมาเปรียบเทียบกับภาคคอนเวอร
เตอรในตัวซีดีเพลเยอรสงตรงทางอนาล็อกใหแอมปลิไฟร นาสนใจ
ตรงที่วา เสียงของคอนเวอรเตอรในแอมปลิไฟรแจงรายละเอียดได  
ดีกวาซีดีของเราที่ใชอยู ดังนั้นภาคดิจิตอลคอนเวอรเตอรใน HK 990 
จึงถือวาเปนผลงานที่ดี ไมใชของแถมพกในอินทิเกรเต็ดแอมปเครื่องนี้
แตอยางใด เปนความตั้งใจที่จะใหแอมปลิไฟรนั้นมีความครบถวน
พรอมเพรยีงทัง้ดจิติอลและอนาลอ็ก การฟงจากอนาลอ็กไดในแบบหนึง่ 
ฟงแบบดิจิตอลจะอีกแบบหนึ่ง ขึ้นกับคุณภาพของดีทูเอคอนเวอรเตอร
ในซีดีจะมีคุณภาพสู ภายในอินทิเกรเต็ดเครื่องนี้ไดหรือไมนั่นเอง     
แตก็นาชื่นชมภาคคอนเวอรเตอรของ HK 990 ที่ใหเสียงไดดีมากๆ 
รายละเอยีดเสยีงทีเ่ตม็ไปดวยความเทีย่งตรงบรสิทุธิ ์ในขณะทีภ่าคขยาย
ของแอมปลิไฟรนั้น ก็ยังคงใหสมรรถนะที่ทรงพลังอยางมาก

…คมุโทนเสยีง เวทเีสยีงอนักวางขวางคาไดนามกิตางๆ ไดอยางอยูหมดั ฟงได

เต็มที่แบบไมตองระยอหรือกลัววาแอมปจะเอาไมอยู นี่คือพลังแฝงเรนจาก

แอมปลไิฟรทีอ่อกแบบภาคจายไฟไดดมีาก ในเสยีงทีต่องการความโอนออน

หวาน นิ่มละมุนในคลาสสิก ก็สามารถทําไดเพียบพรอมดีพอ…
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 เปนอินทิเกรเต็ดแอมปที่มีพลังและศักยภาพสูงมาก โดยเฉพาะ     
กําลังขับนี้ ยิ่งเรง ยิ่งแรง และแฟลตเรียบไมเกิดอาการกําลังถดถอย เสียง
กระหึ่มจนแทบจะตองรองในใจวา “เยี่ยม” กับเพลงคลาสสิกหลายหลาก
ที่นํามาทดลองฟง รวมทั้งเพลงที่ชุดเครื่องเสียงทั่วไปแทบตองรูสึก “เกรงใจ” 
เพราะมันปราบเซียนได แตสําหรับ HK 990 ก็สามารถนําพาไปไดดี        
(Ein Straussfest : Cincinnati Pops Orchestra) นับตั้งแตเริ่มแทร็กแรก    
จนถึงแทร็กสุดทายก็คุมโทนเสียง เวทีเสียงอันกวางขวางคาไดนามิกตางๆ 
ไดอยางอยูหมัด ฟงไดเต็มที่แบบไมตองระยอหรือกลัววาแอมปจะเอาไมอยู 
นี่คือพลังแฝงเรนจากแอมปลิไฟรที่ออกแบบภาคจายไฟไดดีมาก ในเสียงที่
ตองการความโอนออนหวาน นิม่ละมนุในคลาสสกิ กส็ามารถทาํไดเพยีบพรอม
ดีพอ เชน On The Beautiful Blue Danube Waltz, Op. 314 ซึ่ง        
เปนเพลงที่มีครบทุกรสชาติ จากการแสดงความแผวเบาไปจนถึงแกรงกราว     
ซึ่งแอมปก็สามารถถายทอดไดอยางสวยงาม สําหรับคนที่ใชลําโพงเล็ก     
แตชอบฟงเสียงลึกมากๆ สามารถเสริมซับวูฟเฟอรจากชองตอ และระบบ
คอนโทรลของแอมปไดโดยตรงอีกดวย
 การใชภาคอนาล็อกขยายหัวเข็มเปนอีกมิติหนึ่งที่ทําใหเราสามารถ
ตัดสินใจไดวา HK 990 เปนอินทิเกรเต็ดแอมปที่ harman/kardon ออกแบบ
ไดดีมากๆ มันทําใหเรานึกถึง Citation Series ที่ฝงใจนักเลนเครื่องเสียงทั้ง
โลกมาแลว นี่คือผลผลิตจากคาย harman/kardon ที่จะสามารถตราตรึงใจ
เราไปนานแสนนาน และอยากบอกวา อยาใหผลิตภัณฑ สเตอริโอแบบนี้
ขาดตลาด เพราะของดีแบบนี้ไมไดมีมาบอยๆ ในทามกลางที่ทุกบานทุกเมือง
กําลังเดินไปสูเอวีรีซีฟเวอร แตนี่จะเปนผลงานระดับ Master Piece ที่นา
กลาวขานถึง เมื่อตองการเปนนักฟงเพลงจริงๆ HK 990 คือหนึ่งคําตอบ   
ในใจของคุณ…

Full Specifications
Power (FTC)1 2 x 150W @ 8 ohms / 2 x 300W @ 4 ohms

Frequency Response 10-17,000 Hz

Description Integrated Amplifier

S/N 109 dB

EzSet Capability EzSet/EQ, 2.2 Channel

Audio In puts 8

Digital Audio In puts Coax/Optical

Subwoofer Out put yes

Pre-Amplifier Out put yes

Dimensions 440 x 160 x 444 mm.

Product by Harman International Co., Ltd.

Distributor: M.I. Engineering Co., Ltd.

 Tel. 0-2254-3316

Price:  49,000 Baht

Product Rating
STRUCTURE 9 
โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

PERFORMANCE 9 
ศักยภาพ

EASY TO USE 8 
ความงายตอการใชงาน

VALUE 9 
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา

OVERALL 9 
คุณภาพโดยรวม
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