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TSX-130&
TSX-70
Desktop Audio SyStem

เป น เครื ่อ งเสี ย งอี ก แบบหนึ ่ง ที ่ต  อ งพู ด ว า มาแรงเหลื อ เกิ น
การสรางภาคขยายเพื่อตอบรับกับ iPod / iPhone เปนตลาด
ที่กวางมาก เพียงแตวา ระบบ Desktop Audio ของแตละรายนั้น
จะออกแบบใหขึ้นไปอยูในระดับไหนบาง ก็แลวแตผูผลิตจะมุงหมาย
ตลาดของตนอยางไร ในแวดวงบริษัทเครื่องเสียงมักจะยกระดับให
เครื่องตอบรับ iPod เหลานี้ ใหขึ้นไปถึงกลุมนักฟงระดับออดิโอไฟล
ยามาฮาเปนผูที่เนนเสียงแบบธรรมชาติมาอยางยาวนาน ดังนั้น Desktop
Audio ของเขา จึงเนนที่คุณภาพเสียงอันเปนที่ยอมรับไดเปนสําคัญ
มิใชวาขยายใหเสียงดังขึ้นเปนพอแบบสินคาตลาด ยามาฮาออกแบบ
Desktop Audio System ขึ้นมาหลายรุน แตสําหรับรุนที่ไดนํามา
ทดสอบนั้น มีอยูสองรุน คือ TSX-130, TSX-70 ที่มีขนาด รูปทรง
คุณสมบัติแตกตางกันไป เครื่องรุน TSX-130 จะเปนทั้งเครื่องขยาย
ลําโพงและมีซีดีเพลเยอรเสริมเขาไปดวย เพื่อใหสามารถเลนเพลงได
หลากหลายกวา ในขณะที่รุน TSX-70 มีขนาดเล็กกวา ไมมีซีดีเพลเยอร
แตคุณสมบัติอื่นจะคลายกัน เชน การรับวิทยุ FM Stereo เปนตน
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TSX-130 มีชองตอไอพอด ไอโฟนดานบน กําลังขับ 15 วัตตตอแชนแนล มีชอง
ตอสําหรับรับสัญญาณเพลงจากยูเอสบีดวย ตั้งสถานีลวงหนาของเอฟเอ็มได 30
สถานี มีระบบ DSP สําหรับสรางบรรยากาศการฟงเพลงใหไดอรรถรสมากขึ้น ระบบ
นาฬกาตั้งเวลาปลุกไดทั้งแบบเสียง Beep เสียงดนตรี หรือเสียงดนตรีผสมเสียง Beep
มีรีโมตคอนโทรลไรสายขนาดเทาการด ราคาเครื่องละ 19,900 บาท
สวน TSX-70 มีชองตอไอพอด ไอโฟนดานบนเชนกัน กําลังขับ 4 วัตตตอ
แชนแนลแบบสเตอริ โ อ และอี ก 8 วั ต ต สํ า หรั บ เสี ย งตํ ่า ตั ้ง สถานี ล  ว งหน า ของ
เอฟเอ็มได 5 สถานี มีชองตอภายนอกแบบ AUX ระบบนาฬกาตั้งเวลาปลุกไดทั้ง
แบบเสียง Beep เสียงดนตรี หรือเสียงดนตรีผสมเสียง Beep มีรีโมตคอนโทรล
ไรสายขนาดเทาการด ราคาเครื่องละ 9,900 บาท

…แนวทางเสียงของเครื่องทั้งคูนี้ จะใหความ
รูสึกที่เปดกวางโออา เสียงกลางชัดเจน สะอาด
เรียบ และสามารถแสดงยานความถี่ไดอยาง
ครบชัด พลังและความแรงของเสียง ความ
เขมขนใน TSX-130 หนักแนนกวาเล็กนอย…

Test Report
สําหรับเครื่องประกอบการทดสอบเปนไอพอดรุน iPod Video ขนาดความจุ
ฮารดดิสก 60 GB และ iPhone ที่มีการบรรจุเพลงและภาพวิดีโอเอาไวเต็มที่ ดวย
อัตราบิตเรตคอนขางสูง มีการลดรูปขอมูลนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได ไฟลขอมูลสวน
หนึง่ จะเปนภาพยนตรระดับ Hi-Def ที่ไดความคมชัดสูง รวมทั้งคุณภาพเสียงดิจิตอล
ที่ดีเทียบเทาการฟงจากซีดี สิ่งที่นาตื่นเตนประทับใจเริ่มจากการนําเอาไอพอดเสียบ
ตอบนหลังเครือ่ ง การทํางานทั้ง TSX-130, TSX-70 จะเปนไปอยางอัตโนมัติ ผมเริม่
จากเครื่อง TSX-130 กอน เพื่อฟงเสียงจากเพลงที่โหลดไวในไอพอด และภาพยนตร
สารคดีชั้นเยี่ยมที่ใหเสียงแบบสเตอริโอออกมาในแนวกวางขวางกวา TSX-70 และ
เสียงเปดกวางได ความรูสึกที่โปรงกังวานใส และไดรายละเอียดแบบเสียงธรรมชาติ
นาทึ่งก็ตรงพลังเสียงของชุดเครื่องเสียงขนาดยอมนี้ดีมาก ดีกวาไมโครคอมโพเนนต
ในยุคกอนอยางเห็นไดชัด เหมือนการยอสวนเสียงมาจากเครื่องเสียงชุดใหญไดอยาง
เปนสัดสวน และยังไดรายละเอียดจากเสียงเพลงไอพอดอยางสมบูรณ เปนการขยาย
ขอบเขตการฟงที่ดีกวาใชหูฟงในอีกระดับ
แนวทางเสียงของเครื่องทั้งคูนี้ จะใหความรูสึกที่เปดกวางโออา เสียงกลาง
ชัดเจน สะอาดเรียบและสามารถแสดงยานความถี่ไดอยางครบชัด พลังและความแรง
ของเสียง ความเขมขนใน TSX-130 หนักแนนกวาเล็กนอย เวทีเสียงกวางขวางกวา
คาไดนามิก ความเปดกวางก็จะดีกวา รวมทั้งสามารถเลนแผนซีดีไดอีกตางหาก
อยางไรก็ตาม เสียงจาก TSX-70 ถือวาดีเกินตัวมาก รูปทรงเพียงแค 210x110x134
มิลลิเมตร หรือมองจากดานหนากวางคืบเดียวเทานั้น แตเสียงเกินตัวอยางนาทึ่ง
ยิ่งเปนไฟลภาพยนตรที่มีภาพขนาด HD ผนวกกับเสียงที่บันทึกมาเต็มรูปแบบ จะได
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พลังเสียงเกือบจะเขาขั้นมโหฬารเอาเลยทีเดียว การสนองตอบตอยาน
ความถี่ ระดับความดังไดอยางฉับไว ความถี่ตํ่าก็สมสวนกับความดัง
ตัวอยางจากภาพยนตร King Kong เสียงปน และเสียงการไลลา การ
ตอสูกับสัตวประหลาด ชางไดอารมณมาก คอนเสิรตของคณะดิอีเกิ้ล
ชุดแรกที่ผมโหลดลงไปในเครื่องไอพอดวิดโี อ ใหเสียงสดใสไดบรรยากาศ
รายรอบเอง โดยไมตองมีชุดเซอรราวนด เสียงมีแอมเปยนซดีมากทั้ง
รุน TSX-130 และ TSX-70 ใหความรูสึกพรอมปรากฏการณของเสียง
และวงดนตรีไดแจมกระจาง
สําหรับ TSX-130 กับการฟงเพลงจากซีดี การโหลดแผนจาก
ดานหนาทําไดอยางงาย มีความนุมนวล ระบบกลไกเงียบเหมือนซีดี
เพลเยอรชั้นดี ลองฟงเพลงหลายหลาก มาจนถึงเพลงไทยแบบร็อก
เพื่อชีวิตงายๆ อยาง ปาง : หัวโบราณดวยเพลงดัง แกวตาขาร็อก เมื่อ
เรงระดับความดังขึ้นไปถึง 40 เสียงจะเต็มหรือ Full มาก ระยะหาง
ของการนั่งฟง ตั้งแต 1 เมตร ขึ้นไป จนถึง 2-3 เมตร จะไดอรรถรส
ราวกับจากฟงชุดเครื่องเสียงทั่วไป อัตราการกระจายเสียงเปนมุม
กวางดี ไมแคบเทาตัวเครื่อง เสียงรองดูชัดถอยชัดคํา และไดเสียงชวง
กลางมิดเรนจไปถึงชวงปลายดีมาก การจัดการกับแชมเบอรภายใน
เครื่อง ที่จะใหลําโพงไดรับคุณสมบัติที่ดีสําหรับการกระจายเสียงได
อยางสมดุลนั้น ยามาฮาดีไซนมาไดดีเยี่ยมทีเดียว มิฉะนั้น ไดรเวอร
ขนาดยอมๆ จะใหความถี่ครบขนาดนี้ไดยาก

ไดนามิกเสียงถือวา ทําไดนาพอใจ การใหยานความถี่เสียงกลางถือวา
เปนจุดเดนที่สุดทั้ง TSX-70 และ TSX-130 คือ สามารถที่จะทําใหเราแปลก
ใจในการสวิงของเสียงไดมากทีเดียว เครื่องเคาะจังหวะโดดเดน และลอยออก
มาจากตูลําโพงที่บรรจุในเครื่อง ไมมีเสียงของบ็อกซแบบอุดอู และเสียงตํ่า
ใน TSX-130 นับวาเดนใชได มีเบสลึกๆ เสียงกลอง เครื่องเคาะจังหวะตางๆ
มีรายละเอียดและถนัดถนี่มาก ระบบคอนโทรลจากรีโมตแบบการดบางๆ
สามารถสั่งการไดทั้งเครื่องและตัวไอพอดไมวาจะเลนหรือพัก สะดวกมือ
ระบบสั่งการจากเครื่อง TSX-70 จะเปนปุมแบบโวลุม เลือกเรงลดความดัง
เลือกซอรสจากไอพอด AUX หรือ Radio สวน TSX-130 วางตําแหนงฟงกชั่น
บนหลั ง เครื ่อ งเป น แบบปุ ม กดสั ม ผั ส ทั ้ง สองรุ  น ตั ้ง ระบบการปลุ ก ด ว ย
เสียงเพลงหรือปลุกดวยเสียง Beep ไดอยางงายๆ ไมมีอะไรสลับซับซอน
สิ่งหนึ่งที่อยากคอมเมนทเอาไว คือ เปนอีกครั้งหนึ่งที่ลําโพงแบบ
ฟูลเรนจทําหนาที่ของมันไดอยางดีมาก แทบไมเชื่อวา จะมีลําโพงสเตอริโอ
ที่ปราศจากการแบงสรรความถี่แบบทุมแหลมสองทาง แตเปนไดรเวอรเดี่ยว
ที่สามารถแสดงผลของเสียงออกมาไดครบถวนดีแทบไมมีที่ติ การออกแบบ
กําลังขับหรือภาคขับกําลังทําไดเหมาะสมกับขนาดเครื่อง และออกแบบจะ
ใหมีคุณสมบัติสูงกวาขนาดที่มองเห็นอีกดวยซํ้า สวนการใชงานเครื่องทั้งคูนี้
สําหรับการฟงพักผอนบนโตะทํางานไดอยางลงตัว หรือจะวางไวในหอง
รับแขก หองนอน ดูมันเปนทั้งเครื่องประดับชิ้นนารักเขากับบรรยากาศ
เครื่องนัน้ จะมีขนาดยอมๆ และสีสันสามารถเลือกที่กลมกลืนกับไลฟสไตล
ของแตละทาน TSX-130 มี 2 สี คือ สีนํ้าตาลเขมลายไม และสีขาวลายไม
สีออน สวน TSX-70 มี 3 สี คือ สีนํ้าเงิน เบจ และสีนํ้าตาล ดูหรูหรา
นี่คือดีไซนสําหรับ Desktop Audio ที่ยามาฮาสรางสรรคขึ้นมาสําหรับ
ไลฟสไตลของคนทันสมัย ที่มีหัวใจเปนดนตรีโดยเฉพาะ…
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Desktop Audio Systems TSX-130
Maximum Output Power

15 W+15 W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD)

Format Compatibility

CD, CD-R/RW : Audio CD, MP3, WMA,

USB: MP3, WMA
Speaker Unit

Dual 8cm full-range cone with
bass-reflex port

Input Terminals

iPod / iPhone dock, USB port

FM Tuner
Dimensions (W x H x D): Weight

350 x 120 x 240 mm; 4 kg

Distributor

Siam Music Yamaha Co.,Ltd.
Tel. 0-2215-2626

Price

19,900 Baht

Desktop Audio Systems TSX-70
Maximum Output Power

4 W+4 W+8 W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD)

Format Compatibility
Speaker Unit

Dual 4 cm full-range cone and
5.5 cm SR-Bass woofer

Input Terminals

iPod / iPhone dock, sterer mini jack

FM Tuner
Dimensions (W x H x D): Weight

210 x 110 x 134 mm; 1.4 kg

Distributor

Siam Music Yamaha Co.,Ltd.
Tel. 0-2215-2626

Price

9,900 Baht

