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Η
όψη του SC-6 είναι ιδιαίτερα εντυπωσι-
ακή, αφού είναι τόσο χονδρό που µοι-
άζει µε µεγάλο φίδι! Το εξωτερικό ντύ-

σιµο µε το πλεκτό υλικό που η εταιρία ονοµά-
ζει Cobra το έχουµε συναντήσει και στα άλλα 
καλώδια της Viablue κι εδώ το όνοµα δείχνει 
ακόµη πιο ταιριαστό. Με διάµετρο 27 χλστ. και 
συνολική διατοµή αγωγών 15 τ.χλστ. (περί τα 
5AWG), το SC-6 είναι απλά τεράστιο και βαρύ. 
Είναι όµως σχετικά εύκαµπτο αλλά, λόγω πά-
χους, δεν θα ανεχτεί πολλά κατά την τοποθέτη-
ση. Καταλήγει στις «ανοιχτού τύπου» επίχρυ-
σες custom µπανάνες Τ6, αφού παρεµβληθεί 
ένας άριστα φινιρισµένος αλουµινένιος κύλιν-
δρος, στην άκρη του οποίου τοποθετείται το SC-
Air Splitter, ένας δίσκος διαµέτρου 36 χλστ. µε 
οπές για το διαχωρισµό και την σταθεροποίηση 
των έξι διακριτών αγωγών του, ώστε να παρα-
µένουν σταθεροί και ασφαλείς στο σηµείο του 
τερµατισµού, το οποίο θα δεχτεί και την µεγα-
λύτερη µηχανική καταπόνηση λόγω του µεγά-
λους βάρους του και των κραδασµών από τα 
ηχεία.
Κεντρικό σηµείο στη σχεδίαση όλων των καλω-
δίων ηχείων της Viablue είναι η χρήση διαφορε-
τικών επιστρώσεων επί των χάλκινων OFC κλώ-
νων. Στο καλώδιο της δοκιµής, κάποιοι κλώνοι 
είναι σκέτοι χάλκινοι, κάποιοι επικασσιτερωµέ-
νοι και κάποιοι επάργυροι. Με αυτό τον τρόπο, 
το συχνοτικό φάσµα «χωρίζεται» σε µπάσα, 
µεσαία και πρίµα, µε την έννοια ότι η κάθε επί-
στρωση ευνοεί κάποιες συχνότητες. Στα µικρό-

τερα µοντέλα SC-2 και SC-4 υπάρχουν αγωγοί 
για τα µπάσα (κασσίτερος) και τα πρίµα (ασή-
µι) ενώ στο κορυφαίο µοντέλο SC-6 οι χαµη-
λές «προτιµούν» τον σκέτο χαλκό, οι µεσαίες 
τον κασσίτερο και τα πρίµα, το ασήµι. Ακούγεται 
ανορθόδοξο αλλά η γερµανική εταιρία υποστη-
ρίζει ότι µε αυτό τον τρόπο οι τρεις περιοχές του 
φάσµατος αναπαράγονται µε την µεγαλύτερη 
δυνατή πιστότητα. Το SC-6, επιπλέον του τρι-
πλού διαχωρισµού σε επίπεδο µετάλλων, εξο-
πλίζεται µε εύκαµπτους σωλήνες σιλικόνης που 
παγιδεύουν αέρα (Air Pipes) και λειτουργούν ως 
spacers και βάσεις για την δροµολόγηση των 
αγωγών και τον φυσικό διαχωρισµό τους, ενώ 
µειώνουν και την χωρητικότητα. Υπάρχει ένας 
µεγάλος κεντρικός σωλήνας και τρεις περιφε-
ρειακοί, µια δοµή που επιτρέπει στους έξι ανε-
ξάρτητους αγωγούς του να διατηρούν την κυ-
κλική γεωµετρία τους κατά µήκος του καλωδί-
ου. Η θετική πολικότητα περιλαµβάνει από έναν 
αγωγό για τα µπάσα, τα µεσαία και τα πρίµα και 
η αρνητική άλλους τόσους. Ο κάθε ένας από 
τους έξι διακριτούς αγωγούς αποτελείται από 
έξι ανεξάρτητους πολύκλωνους αγωγούς και 
έχει στον πυρήνα του ακόµη έναν σωλήνα Air 
Pipe, γύρω από τον οποίο τυλίγονται κυκλικά οι 
έξι µικρότεροι αγωγοί. Συνολικά λοιπόν το SC-
6 διαθέτει 6x6=36 ανεξάρτητους πολύκλωνους 
αγωγούς και συνολικά υπάρχουν 684 κλώνοι, 
χωρίς να αναφέρεται η «συνταγή», αν δηλαδή 
είναι όλοι ίδιοι ή/και ισοµερώς καταµερισµένοι 
µε 19 κλώνους για τον καθένα από τους 36 αυ-

Triple action!

TEST  ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ

KEIMENO: 
HXOS PLUS

∆ΕΙΧΝΕΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΕ-

ΖΗΤΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΕΙ-

ΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΟ -

ΣΙΤΟ. ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΜΟ-

ΝΤΕΛΟ SINGLE WIRE ΤΗΣ 

VIABLUE ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ 

«ΒΑΛΕΙ ΤΑΞΗ» ΣΤΙΣ ΣΥ-

ΧΝΟΤΗΤΕΣ, ∆ΙΑΧΩΡΙΖΟ-

ΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ.

ü 36 ανεξάρτητοι αγωγοί

ü 10 Air pipes

ü Low, Mid και High αγωγοί

Viablue SC-6 AIR Silver



37ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 // ΗXOΣ PLUS 17

Viablue SC-6 AIR Silver

AΝΤΙΠΡΌΣΩΠΌΣ:  GOLDEN ACOUSTICS
ΕΠΑΦΗ:  210.3247539
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:  VIABLUE.DE

ΤΙΜΗ: €716,98 (2x3μέτρα), 
€916,98 (2x5μέτρα)  

τούς αγωγούς ή αν είναι περισσότεροι ή/και πα-
χύτεροι για τα µπάσα κ.λ.π. Αυτό που βλέπου-
µε πάντως να βγαίνει από τους αλουµινένιους 
κυλίνδρους είναι τρεις λευκοί και τρεις µαύροι 
ίδιου πάχους, µε επιγραφές Low, Mid και High 
ανά πολικότητα, στριµµένοι µεταξύ τους. 
Το SC-6 ηχεί όντως διαφορετικά από καλώδια 
µε έναν τύπο αγωγού, µε την έννοια ότι δεν επι-
βάλλει κάποια κυρίαρχη τονική ατµόσφαιρα 
στο συχνοτικό φάσµα. Αν ο χαλκός αφήνει µια 
ογκώδη ζεστασιά στο σήµα, το ασήµι µια πιο 
ψυχρή, αναλυτική και γρήγορη αίσθηση και ο 
κασσίτερος τα πιο οργανικά και πολύχρωµα 
τίµπρα, µε το SC-6  οι επιµέρους χαρακτήρες 
εξαφανίζονται ή, µάλλον, αλληλοσυµπληρώ-
νονται µε αξιόλογη, µάλιστα, οµοιογένεια. Η 
αρχική αίσθηση είναι ότι έχουµε ζεστό, στρογ-
γυλό και ογκώδες, πραγµατικά βαθύ χαµηλό, 
πολύ εκτεταµένα, γρήγορα και λεπτοµερή πρί -
µα και πολύ πυκνές και εκφραστικές µεσαίες 
µε σπουδαία ποικιλία ηχοχρωµάτων. Με άλ-
λα λόγια, τα καλύτερα στοιχεία από το καθένα, 
χωρίς τα µειονεκτήµατά τους (παχύς χαλκός, 
υπεραναλυτικό ασήµι, χρωµατισµένος κασσί-
τερος). Το ζεστό µπάσο οριοθετείται και ελέγ-

χεται άψογα αποκαλύπτοντας έξοχα την πρώ-
τη οκτάβα, οι πολύχρωµες µεσαίες δεν υπερ-
προβάλλονται και τα πρίµα συνδυάζουν ισορ-
ροπηµένη οξύτητα µε υπέροχες «σκιάσεις» 
(shadings), διαφάνεια και έκταση-αέρα στην τε-
λευταία οκτάβα. Αν η εστίαση της σκηνής απο-
καλύπτει πόσο σωστό φασικά είναι αυτό το σχέ-
διο, τότε το SC-6 κρίνεται απόλυτα πετυχηµένο. 
Η σκηνή έχει διακριτά επίπεδα σε πολύ µεγάλο 
βάθος σαν να έχουν «εξαφανιστεί» οι καµπίνες 
των ηχείων και τα είδωλα εµφανίζονται ακλό-
νητα, µε περιγράµµατα που «αναπνέουν» και 
πάλλονται, χωρίς καµία τάση έµφασης και αφύ-
σικων διαχωρισµών. Σε επίπεδο ταχυτήτων, επί-
σης δεν έχουµε επιβολή χαρακτήρα π.χ αργός 
χαλκός-γρήγορο ασήµι-απότοµος κασσίτερος 
και κυριαρχεί µια ηρεµία στη ροή όπου το κάθε 
όργανο παρακολουθείται εύκολα. Το SC-6 τε-
λικά είναι µια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση καλω-
δίου ηχείων, µε µεγάλο ήχο και σπουδαία χα-
ρίσµατα, όµως δεν κάνει για τονικό «τιουνάρι-
σµα» αλλά µάλλον για τελική λύση, όταν όλα 
θα έχουν κατασταλάξει σε ένα ποιοτικό σύστη-
µα. Το προτείνουµε µε θέρµη, ακόµη και για 
συνοδά επιπέδου state of the art! n
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