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CLEARAUDIO CONCEPT MM ¥2 -LEVYSOITIN
TEKSTI: KARI NEVALAINEN I KUVAT; MAURI ERONEN

Highend-merkeille aloitustason laitteen valmistus ei ole lapi-
huutojuttu. Kustannusten karsiminen takkuaa, eika asenne-
vaikeuksiltakaan aina valtvta. Concept MM on Clearaudion
edullisin levysoitin mutta tarjoaa kalliimman soittimen tuntua.
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Magneettiripustuksen merkittavin etu on iuonnoilisesti kit-
kattomuus. Se iienee samaa luokkaa kuin aanivarsissa, joissa
on ilmaripustus: ei olematon mutta mitaton verrattuna perin-
teisempiin ripustustyyppeihin.

C
learaudio Concept on upeasti
viimeistelty, hillityn tyyli-
kas mattamusta levysoitin.
Clearaudion omalla mitta-

rilla mikaan ei ole aivan huippua, mutta
kaikki kuitenkin vankkaa perustasoa.
Soittimen highend-luonteesta kertoo, etta
1 399 euron ohjehinnalla se on valmista-
jansa edullisin soitinmalli kalleimman
maksaessa reippaasti yli 100 000 euroa
- eika hintaan kuulu aanivartta tai
-rasiaa! Kuinka paljon huippusoittimien
valmistajalla on riittanyt aitoa kiin-
nostusta ja intohimoa halvan soittimen
suunnitteluun ja valmistukseen?

Tilanne on hieman erilainen kuin val-
mistajalla, jolla kallein malli on vaikkapa
viitisen tuhatta euroa. Tallainen valmis-
taja voi melko uskottavasti kertoa riisu-
neensa kalleinta malliaan tinkimalla
esimerkiksi runkomateriaalin laadusta ja
samalla kuitenkin pitavansa kiinni kal-
leimman mallin suoritustasosta.

Clearaudion kalleimmat Innovation- ja
Statement-soittimet ovat kuitenkin aivan
eri maailmasta kuin Concept. Ja vaikka
Conceptissa on paalta pain paljon samaa
kuin Performance DC- (3 400 euroa)
ja Ovation-soittimissa (5 500 euroa),
voi kysya, onko Concept Clearaudiolle
ennemminkin jonkinlainen sisaanheit-
totuote, johdatus Clearaudion levysoitti-
mien maailmaan, kuin itsenainen soitin
omine vahvuuksineen?

Niin tai nain, varmaa on, etta Concep-
tissa on sita jotakin. Conceptin kaltainen
soitin herattaa omistajassaan omistami-
sen iloa toisella tavalla ja tasolla, nain
uskallan sanoa, kuin vaikkapa Pro-Ject,
Thorens tai Rega - siita huolimatta, etta
jokaisella naista on aivan erinomaisia
soittimia portfoliossaan. Siita tunteesta

pitaa maksaa vahan enemman, mutta
niin sen pitaa ollakin. Jos siis Concept on
johdatustuote Clearaudion highend-maa-
ilmaan, se suoriutuu tehtavastaan, esi-
maun antamisesta, oikein hyvin.

Erikoinen aanivarsi
Clearaudio tunnetaan myb's aanivarsis-
taan, radiaalisista ja tangentiaalisista.
Varresta riippuen ripustus on toteutettu
rullalaakerilla, nivelliitoksella (gim-
baali), unipivot- tai hybridiratkaisuilla
mutta myos Clearaudion omalla magneet-
tiripustuksella.

Ehka siksi, etta Concept on sille aloi-
tustason soitin, Clearaudio on kadeno-
jennuksena tai muusta syysta asentanut
siihen magneettiripustuksella varuste-
tun aanivarren, joka nayttaisi olevan
tarkoitusta varten optimoitu Clearaudio
Verify alumiinivarsiputkella, kiintealla
alumiinirasiakelkalla, hienosaadetta-
valla vastapainolla seka kiintealla Clear-
audio Direct Wire -johdotuksella.

Varren tehollinen pituus on 239,31
millimetria (kokonaispituus 302 milli-
metria), ja ilman vastapainoa se pai-
naa 300 grammaa. Valmistajan mukaan
varsi pystyy tarjoamaan ihanteellisen
resonanssipiirin 2,5-17 gramman aani-
rasioille. Joustavuuskerrointa ei ole ker-
rottu, mutta ylijaykat rasiat kannattaa
luultavasti jattaa valiin.

Aanivarren magneettiripustus tar-
koittaa yksinkertaisesti, etta varsiputki
kaantyy nivelpisteesta yksinomaan
magneettien synnyttamassa vetovoima-
kentassa ilman minkaanlaista kontaktia
minkaan kanssa. Conceptin tapauksessa
toinen magneeteista on ylatuessa, toinen
varressa.

Magneettiripustuksesta on nahty eri-

laisia toteutuksia paljonkin levylautasen
ripustuksen yhteydessa mutta harvem-
min aanivarsissa. Ehka tunnetuimmat
magneettiripustusta hyb'dyntavat varret
ovat Schroderin ja tietysti Clearaudion,
jolla on aiheesta kokemusta pitkalta
ajalta.

Magneettiripustuksen merkittavin etu
on Iuonnollisesti kitkattomuus. Se Iienee
samaa luokkaa kuin aanivarsissa, joissa
on ilmaripustus: ei olematon mutta mita-
ton verrattuna perinteisempiin ripustus-
tyyppeihin.

Kriittinen piste, kuten jokainen voi
kuvitella, on ripustuksen paikallaan
pysyvyys vaakasuunnassa, eli se, mlten
varsi saadaan pyorimaan tukevasti ja
tarkasti paikallaan kuvitellun pysty-
akselinsa ymparilla. Tama on suurin
haaste. Siihen verrattuna varren saami-
nen kellumaan pystysuunnassa onnis-
tuu voimakkaiden magneettien avulla
paljon helpommin. Tangentiaalivarsissa
ei ole vastaavaa ongelmaa.

Levylautasissa on usein tappi tai vas-
taava kohdistamassa, vaikka lautanen
muuten levitoisi magneettien varassa.
Conceptin varressa, kuten Scroderilla-
kin, kohdistus tapahtuu ohuella veto-
langalla varsiputken alapuolelta. Sita
kuinka hyvin tallainen ratkaisu toimii,
voidaan viime kadessa arvioida vain
kuuntelemalla.

Kaytossa Conceptin varsi hieman vari-
see levylle laskettaessa, mlka Iienee
luonnollista, kun ottaa huomioon, etta
kyseessa on jousi, magneettinen mutta
jousi yhta kaikki. Kayttokokemus on
samanlainen kuin unipivot-varren kei-
numisen kanssa. Ilmio ei ole sellainen,
mika lahtokohtaisesti haittaisi kumman-
kaan varren toimintaa. ^
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Valmis paketti
Conceptin runko on jousittamaton. Se on
tehty vaimentamaan ei-toivottuja varah-
telyja rakenteella, jossa valmistajan
mukaan luonnollista keskitiheaa puu-
kuitua oleva plintti on pinnoitettu pak-
sulla kerroksella korkean teknologian
synteettista yhdistetta, ja kokonaisuutta
kiertaa tukeva alumiinilista. Soitin pai-
naa kaikkinensa 7,2 kiloa eli muutaman
kilon enemman kuin vastaavat apurun-
gottomat soittimet.

Levylautanen on 30 millimetria pak-
sua, jaykkaa teknista kestomuovia
(polyoksimetyleeni). Laakeroinnista
kerrotaan, etta kiillotettu ja karkaistu
terasakseli pyorii sintratussa pronssihol-
kissa teflonpedilla. Kolminopeuksinen
dc-moottori on eristetty rungosta roikku-
valla ripustuksella. Moottori pyorittaa
hihnan valityksella muovista apulau-
tasta. Virtaa syottaa universaali ulkoi-
nen virtalahde.

Koska Concept on suunnattu aloit-
telijoille ja ensiostajille, mlksei myos
pitemmalle ehtineille mutta virittelya
kaihtaville, Clearaudio tarjoaa Concep-
tia pakettina. Yleisemmalla tasolla se
tarkoittaa, etta runko-aanivarsi-aani-
rasia-kokonaisuus on valmiiksi mletitty
ja suunniteltu palvelemaan juuri tata
soitinta.

Kaytannossa se tarkoittaa, etta soitin
tulee aanirasia valmiiksi asennettuna ja
saadettyna. Aanirasia voi olla magneet-
tiankkuri eli mm- tai kela-ankkuri eli
mc-tyyppia, Mc-rasia nostaa hintaa 400

euroa. Concept MM V2:ssa on Clearau-
dion oma Concept MM -aanirasia.

Concept MM ei ole aivan tavallinen
mm-rasia. Ensinnakaan sen runko ei ole
muovia vaan magnesiumpintaista alu-
miinia. Rungosta tavallista pitemmalle
esiin tyontyva neulavarsi on myos alu-
miinia. Neulan profiili on pallopainen,
ei elliptinen, ja mm-rasioille epatyypil-
lisesti neulaa yksinaan ei voi vaihtaa.
Kahdeksan grammaa painavan rasian
antojannite on keskimaaraista alempi
(3,3 millivolttia). Kuormakapasitanssiksi
valmistaja suosittelee 100 pikofaradia.

Perusmusta vari on hieno, mutta sen
lisaksi Concept MM on saatavana puu-
pintaisena, jolloin hinta nousee 1 850
euroon.

Heti soimaan
Monet levysoitinvalmistajat mainostavat
levysoitinpakettejaan heti kayttoval-
miina plug and play -soittimina. Sita ne
eivat kuitenkaan ole. Kiinnostavaa kylla,
Clearaudion Concept paasee lahelle.
Siinakin joutuu venyttamaan kumihih-
nan apulautasen ymparille (littea hihna
uppoaa helposti uraansa), laskemaan
levylautasen paalle ja poistamaan kul-

jetusteipit aanivarresta, mutta taman
lisaksi mitaan muuta ei tarvitse tehda.

Kaikki kriittiset parametrit, siis myos
neulavoima ja anti-skating, ovat teh-
taalla esiasetettu ja testattu. Vastapainon
kiertamista ja siimalangan pujottamista
ei vaadita, vaikka saatojen tarkistus ei
ole koskaan pahasta. Tarvittaessa kaikki
muutkin saadb't, mukaan lukien esimer-
kiksi varren korkeuden saadob, voi tehda
myos itse.

Soitin lepaa kolmella tassulla, jotka
eristavat sen alustaan kohdistuvista
iskuista ja joiden avulla soitin saadaan
myos saadettya tarkasti vaakatasoon,
mlta Clearaudio tuntuu painottavan. Tata
varten mukana tulee pieni pyorea vatu-
passi.

Levymattoa ei ole, mutta ilmeisesti lau-
tasen materiaalista johtuen valmistaja
ei mySskaan suosittele maton kayttoa.
Polykantta ei ole, kuten on usein laita
kalliimmissa soittimissa.

Soittimen arkikaytto on helppoa ja
huomaamatonta. Kierrosnopeuksia on
kolme: 33, 45 ja 78, tassa jarjestyksessa.
Valinta tapahtuu kiekosta kuin vinta-
ge-soittimissa ikaan. Aanivarren nostin
kayttaytyy ennakoidusti. Ripustuksesta

Kaikki kriittiset parametrit, siis myos neulavoima Ja
anti-skating, ovat tehtaalla esiasetettu ja testattu.

Aanivarsi on ripustettu magneeteilla. Var-
siputki kaantyy nivelpisteesta yksinomaan
magneettien synnyttamassa vetovoima-
kentassa ilman minka'anlaista kontaktia
minkaan kanssa.
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johtuvasta pienesta varinasta huolimatta
neulan asettaminen oikean raidan koh-
dalle onnistuu vaivatta. Ei kun kuunte-
lemaan.

Sointi
Soinnillisesti aanessa on selvaa pyr-
kimysta neutraaliin, ketaan suosi-
mattomaan esitystapaan. Joiltakin
laulumusiikkinaytteilta olisin odottanut
hieman lisaa lampd'a, mutta toisaalta
esimerkiksi akustinen kitaramusiikki
hyo'tyi kaikenlaisen makeilun puuttumi-
sesta. Kitara kuulosti kitaralta.

Keskialuetta voisi kuvata saksalaisen
suoraksi, ehka hieman kovaksikin. Toisi-
naan ominaisuus manifestoituu ulko-
kohtaisuutena, mutta asia ei ole nain
yksinkertainen, On levyja, joita ekstro-
vertti ei-tulkitseva esitystapa palvelee
erinomaisesti ja joilla Concept tarjosi
selkeaa kuultavaa, mihin kuuluu, etta
kaikki aanilahteet aanikentassa tulevat
komeasti muminoitta esitellyiksi.

Alimpien taajuuksien ylapuolella bas-
sotoisto on tukevaa, ei loysaa eika vete-
lehtivaa. Kenr.y Burrellin Midnight Blue
-levylla Ma;or Holleyn kontrabasso tar-
josi riemastuttavaa kuunneltavaa! Ylim-
pien diskanttiaanien toisto on siistia, ei
raikeast: erottuvaa tai korviin pistavaa.

Aanikuva ja rytmi
Aani on hyvalla kaarella kaiuttimesta
kaiuttimeen eika paisu korkeussuun-
nassa. Keskelle miksatut soittimet

toistuvat vakaan tarkasti keskelta. Taus-
taorkesteri ei kuitenkaan levittaydy
syvyyssuunnassa kovin etaalle kaiut-
timien valisesta linjasta vaan jaa ikaan
kuin valimaastoon. Aani on mieluummin
kokonaisvaltainen kuin tilallisia vih-
jauksia poimlva.

Musiikin rytmipuolen toistuminen
mietitytti etukateen eniten. Vanha
viisaus, jonka mukaan on svengin
kannalta aina parempi, etta liikkeen
tuottava moottori puskee jotakin kit-
kaa vasten kuin etta vastassa ei ole
lainkaan kitkaa, kummitteli mielessa.
Pystyisiko magneettiripustus tarjoa-
maan aanivarren absoluuttisen horison-
taalisen stabiiliuden nivelpisteessa ja
siten toiston ajallisen tasmallisYyden?
Ei hataa. Musiikilla mitaten Concep-
tin kulku ja potku osoittautui riittavan
vakaaksi, ja monen musiikin kaipaamaa
hyvaa nervositeettia loytyi tarvittaessa.
Orkesterimusiikilla soitin puski paalle
mallikkaasti, joskus jopa turhan ponnek-
kaasti.

Soitin kuitenkin vaatii voimakkuu-
den lisaamista avautuakseen ja musii-
kin dynamiikan toistumiseksi taydella
teholla. Hyva esimerkki oli Keith Jar-
rettin soolopiano-lp, jossa oli energiaa
ja voimaa, soinnuissa erityisesti, mutta
myos makea svengi! Eika menoa hai-
tannut, etta aani kavi hieman paalle ja
aanenvari oli teraksisen harmaa.

Aanenvoimakkuuden kanssa pitaa
kuitenkin olla tarkkana, ettei aani paisu

liikaa ja etta levyn pohjakohinat ja riti-
nat eivat nouse pintaan musiikin rauhal-
lisemmissa kohdissa.B
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Hinta

Edustaja

Lisatiedot

Vetotapa

Kierrosnopeudet

Runko

Levylautanen

Ripustus

Moottori

Aa'nivarsi

Aanivarren tehollinen pituus

Aanirasia

Aanirasian paino

Neula

Aanirasian antojannite

Neulavoimasuositus

Kaapeli

Levymatto

Pblykansi

Mitat (I x k x s)

Paino

Varit

1 399 €

Hifiguru

www.hifiguru.fi
www.clearaudio.de

Hihna

33/45/78 sahkoinen

Jaykistetty MDF, tukike-
hikko alumiinia

Kestomuovi

Ruostumatonta terasta

Jousitettu DC-moottori

302 mm alumiini mag-
neettiripustukselia

218,5 mm

Clearaudio Concept MM

8,0 g

Pallopainen timantti

3,3 mV

! ,8g

Clearaudio kiintea

Ei

Ei

415 x 118x320 mm

7,2kg

Musta, puu

NEUTRAALI JA ENERGINEN
Concept MM jattaa mielikuvan, etta Clearaudio on onnistunut melko hyvin pyrki-
myksessaan jaljitella kalliimpien soittimien aanta siina mielessa, ettei kukaan
voi tulla ja sanoa, etta kyse olisi tyypillisesta vinyyliaanesta. Aani on analoginen
tietysti, mutta sellainen, joka hyvailee korvia pikemminkin kuin sydanta.

Jutun juoni oli loppujen lopuksi aika selva. Oli muutamia todella hienoja, kals-
kean komeita esityksia (Ella Fitzgerald, Don McLean, Santana muun muassa)
ja sitten muutamia (Gerard Souzay, Haydn, Mozart ja niin edelleen),
jotka olisivat hyotyneet vahemman ylvaasta, savyllisesti asteen
hienovaraisemmasta ja syvaluotaavasta aanimaailmasta.

Tuli mieleen, etta kyse on pikemminkin aanirasiasta
kuin soittimesta. Concept MC, eli sama soitin mutta
mc-aanirasialla, saattaisi vieda musiikkia suuren salin
kattokruunujen alta kohti intiimimpaa, kynttiloin
valaistua tilaa. Jos tallainen runollisuus sallitaan.

Highend-soittimen fiilista ja tekniikkaa Aidosti heti valmis soittoon
Selkokielinen aanimaailma

Aaneen kaipaisi hieman lisaa larnpoa ja savykkyytta
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