


Ces 2008 Fuar İzlenimleri (Adnan Arduman)
 

Bildiğiniz  gibi  CES çok  geniş  kapsamlı  bir 
fuar,  çünkü  CES’in  açılımı  “Consumer 
Electronics Show” ya da “Tüketici Elektroniği 
Fuarı”.  Televizyondan  bilgisayara,  fotoğraf 
makinasından  robotlara,  cep  telefonundan 
gitara,  aklınıza  ne  geliyorsa  ve  elektronik 
nereye girmişse hepsi bu fuarda mevcut. Her 
yıl Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşen bu 
dört günlük dönemde 250.000 kişinin sadece 
bu fuarı izlemek maksadıyla (?) Las Vegas’ı 
ziyaret ettiği rivayet ediliyor. 

Bizi ilgilendiren Hi-End ses sistemleri ile ilgili 
bölüm  (CES’teki  ismi  “High  Performance 
Audio”)  ise  tahmin  edebileceğiniz  gibi  bu 
fuarın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Hi-
End ses sistemleri konusunda ise CES’e rakip 
ikinci  bir  fuar  organizasyonu  daha  var: 
katılımcılarına  daha  hesaplı  fiyatlarla  oda 
kiralayan ve CES ile aynı tarihlerde başlayıp, 
aynı tarihlerde biten bu alternatif fuarın adı 
ise T.H.E. SHOW. İki yıl öncesine kadar (en 
son  2006’da)  CES’in  Hi-End  Audio  bölümü 
Alexis Park isimli  bir  otelde gerçekleşmekte 
idi. 

T.H.E. SHOW ise hemen yandaki St. Tropez 
isimli otelde yerleşmişti ve adeta CES’in bir 
uzantısı gibiydi. 

Alexis  Park’ı  gezip  de  St.  Tropez  oteline 
uğramayanların  sayısı  son  derece  azdı. 
2007’den  itibaren  bu  elverişli  durumda 
önemli  bir  değişiklik  oldu:  CES  yönetimi 
stratejik  bir  karar  alarak  (?)  “High 
Performance Audio” bölümü devasa bir  otel 
olan Venetian’ın 29., 30., 34. ve 35. katları 
ile  bazı  konferans  salonlarının  bulunduğu 
yere  taşındı.  Bu  hamlenin  T.H.E.  SHOW’a 
büyük bir darbe vurduğu kesin: özellikle bu 
seneki  tenhalığı  kolay  kolay  hayal 
edilebilecek cinsten değildi. 

Dolaşırken  tek  tük  rastladığım  insanlardan 
biri  bana  “herkes  nerede?”  diye  sordu. 
Besbelli  o  da çok şaşırmıştı.  Yine de T.H.E. 
SHOW’daki  en  cazip  bölüm  CD  ve  LP’lerin 
satıldığı büyük alandı (böyle bir  alan bu yıl 
CES’te yoktu çünkü).



CES web sitesinin sunduğu olanaklardan biri de, eğer kayıt yaptırmışsanız (zaten önceden 
kayıt  yaptırmamış  olmayı  aklınızdan  bile  geçirmeyin,  maddi  maliyeti  ihmal  edilmeyecek 
cinsten  çünkü),  kişiye  özel  bir  ziyaret  planlama  sayfası  sunması.  Bu  sayfada  katılımcı 
firmaların tümünü görebiliyor ve ilgilendiklerinizi seçerek listeletebiliyorsunuz. Bu listelemeyi 
firmaların  fuardaki  coğrafi  konumlarına  göre  yaptırıp  cebinize  bu  listenin  bir  çıktısını 
koyduğunuzda  işiniz  çok  kolaylaşıyor.  Venetian  otelinin  koridorlarında  dolaşırken  ister 
istemez listenize dahil olmayan odaların da önünden geçiyorsunuz ve doğal olarak bu odalara 
da bir göz atmadan yolunuza devam etmiyorsunuz (işimizin kaynağı da merak değil mi?). Bu 
göz  atmanın  süresi  gördüklerinizin  veya  duyduklarınızın  ilginçliğine  oranlı  olarak  uzayıp 
kısalabiliyor.  Bazı  odaların sadece kapı  aralıklarından bakıp içeri  bile  girmeyebiliyorsunuz, 
bazen  de  içeri  girip  yanınızda  götürmüş  olduğunuz  kendi  test  CD’lerinizin  birkaçını 
dinlediğiniz de oluyor. Tabii bu arada fuardaki son derece olumsuz akustik koşullarda cihazlar 
hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmak çok zor, ancak çok deneyimli bir “kulak” bazı 
çıkarımlar yapabilir (bu çıkarımların yine de bilinen bir akustik ortamda ve bilinen cihazlarla 
sağlamasının yapılması doğru olur). Evet, birçok odaya girdim, çıktım ama yine de taraflı 
konumum gereği bu yazıda yalnızca satışını yapmakta olduğumuz firmalara odaklanmanın 
daha doğru olacağını düşündüm.

PrimaLuna

PrimaLuna  odasında  piyasaya  çok  yakında 
çıkacak  olan  PrimaLuna  DiaLogue  Four 
(EL34  lambalı)  stereo  güç  amplisi  bir  çift 
Focal  1037  Be  hoparlörü  sürmekte  idi. 
Preamli  PrimaLuna  ProLogue  Three  ve 
kaynak  ise  PrimaLuna  ProLogue  Eight  idi. 
Dinlemeye başlamadan önce hoparlörlerin 

amplinin  gücüne  oranla  biraz  büyük 
olabileceğini düşündüm ama yanılmışım: son 
derece  olumsuz  akustik  koşullara  rağmen 
oldukça başarılı bir ses duyunca Herman van 
den Dungen’i bir kez daha kutladım. 

Bu odadaki diğer bir yenilik de PrimaLuna’nın 
sahibi  Herman’ın  çok  yakında  piyasaya 
sunacağı (tahminen Nisan 2008’de) HeDo 



marka transistörlü CD Çalar, preampli, power 
ampli  (mono  ve  stereo),  entegre  ampliden 
oluşan  ekipmanlardı.  Bu  son  derece  şık  ve 
güzel  finişli  cihazların  en  önemli 
özelliklerinden  biri  de  fiyatlarının 
görüntülerine, güçlerine ve performanslarına 
oranla  son  derece  düşük  tutulacağı  idi. 
Örneğin  200W  gücündeki  entegre  amplinin 
satış  fiyatı  tahminen  1400  –  1500,-  euro 
civarında  olacak.  Tabii  performansları 
hakkında bir yorum yapmam mümkün değil, 
çünkü gördüğüm örnekler birer prototipti ve 
yapabildiğim  tek  şey  fotoğraflarını  çekmek 
oldu. 

Sohbetlerimiz  sırasında  Herman  bana 
önümüzdeki  günlerde (yıllarda) uygulamaya 
koymayı  planladığı  birçok  yeni  projesini 
anlattı.  Tabii  bunlar  bu  ortamda 
açıklanmaması gereken bilgiler oldukları için 
sizlerle  paylaşmam  pek  mümkün 
gözükmüyor. 

Emm Labs:

Emm Labs odasını Ray Kimber’ın IsoMike kayıt sistemi ile paylaşmaktaydı. Öne ve arkalara 
yerleştirilmiş  dört  adet  elektrostatik  Soundlabs  Ultimate  I  hoparlörü  Pass  Labs  XA  200 
ampliler  sürüyordu.  Bu  odada  sanırım fuarın  en  büyük  yüzeyli  hoparlör  sistemiyle  karşı 
karşıyaydım. Her bir hoparlör tahminen 2m eninde ve 2,5m yüksekliğindeydi ve bunların 4 
adedinin yüzeyi (yine tahminen) 20m2 ediyor!!! 

Tabii ses çok büyük ve etkileyiciydi. Bu odada EMM Labs’in mevcut modellerine bazı estetik 
ve teknik revizyonlar yapmakta olduğunu ve bir yeni preampli ile bir power ampli üzerinde 
de çalışmakta olduklarını  öğrendim. Ed Meitner  20 yaşındayken (60’lı  yılların  sonlarında) 
Avusturya’dan  kalkıp  Afganistan’a  kadar  yürüyerek  (!!!)  gittiğini  anlattı.  Bu  yolculuğu 
sırasında İstanbul’da geçirmiş olduğu altı  ayı  hiç unutamadığını  söyledi.  Gülhane otelinde 
kalmış. Hala böyle bir otel var mı diye sordu, ben de bilmediğimi söyledim. 

Diğer bir ilginç husus da farklı imatçıların odalarında da kaynak olarak EMM Labs’in CDSA CD 
çaları veya CDSD + DCC2 transport, DAC ve preampli kombinasyonunun kullanılmasıydı.



ProAc: 

ProAc odası ziyaretim belki de bu fuardaki somut 
fayda getiren en yararlı ziyaretim oldu diyebilirim. 
Bu  odada  ProAc’ın  ABD  distribütörü  sadece 
piyasaya çok yeni  çıkmış iki  hoparlörü dinletiye 
sunmuştu.  Kağıt  üstünde  görüp  de  fazla  bir 
anlam verememiş olduğum Response TriTower 
görüntüsü ve sesi ile beni şaşırttı. Hoparlörün eni 
14 cm, derinliği 17 cm ve yüksekliği de 110 cm 
ve  bu  boyutlarıyla  narin,  ince  uzun  bir  kule 
görüntüsü var.  Görüntüsüne bakıp “bundan pek 
bas  çıkmaz”  diye  bir  önyargıya  kapılıyorsunuz 
ama dinler dinlemez bu görüşünüz değişiyor. 

Dengeli sesinin yanısıra son derece ferah ve açık 
bir sahnesi  de olduğunu farkedince şaşkınlığınız 
hayranlığa dönüşüyor. Sahnesinin bu derece açık 
olması da tabii ince profilinin bir getirisi. Amerika 
distribütörü  şu  anda  evinde  bu  hoparlörleri 
dinlediğini söyledi.  Üç adet 115mm bas ünitesi, 
bir  adet  115mm  mid  ünitesi  ve  neodimium 
magnetli 25mm tiz ünitesi var. Bu hoparlörü hiç 
vakit  kaybetmeden  Timpani’nin  derhal  ithal 
edilecekler listesine ekledim. 

WBT:

WBT’nin ürünlerini sergilediği yer geçmiş yıllarda 
olduğu  gibi  bu  yıl  da  ana  fuar  holündeydi 
(convention center). Bunun dışında bir de Audio 
Physic hoparlörlerinin bulunduğu odada çok ilginç 
bir  demo  tasarlamışlar:  bir  çift  Audio  Physic 
hoparlörün arkasına üç ayrı çift konektör (binding 
post) takılmış. Bu “binding post” lar (resimde de 
görülebileceği gibi) yukarıdan aşağı doğru şöyle 
sıralanıyor: 
1.  WBT-0710 Cu Nextgen konnektör  2. WBT-
0780  tipi  konektör  3. Bir  çift  de  markasını 
bilmediğim WBT taklidi bir konektör 

Hoparlör kablolarında banana tipte konektörler bulunduğu için çok kısa sürede bir binding 
post’tan  diğerine  geçmek  mümkün  olabiliyordu.  Netice  ise  şöyleydi:  WBT-0780  ile  WBT 
taklidi konektör arasında gerçek WBT lehine detay ve sahne boyutları farkı vardı ama en 
etkileyici olanı WBT-0710 Cu Nextgen konektör ile diğer ikisi arasındaki belki de “uçurum” 
diye tanımlamanın abartı kaçmayacağı önemli farktı.  Nextgen konektörde sahne boyutları 
diğer ikisine göre çok daha büyüktü. Aynı şekilde çozünürlük, mikro detay artışı ve çok daha 
iyi odaklama oluşuyordu. İstanbul’da WBT-0710 Cu konektör taktığımız birçok uygulamada 
buna benzer farklar duymuştuk ama montaj belli bir zaman aldığından iki dinleme arasına 
yaklaşık bir veya birkaç saat girmekteydi. CES’te şahit olduğum demoda bir konektörden 
diğerine saniyeler içerisinde geçilebiliyor olması farkları son derece belirgin bir şekilde ortaya 
koyması  bakımından  çok  inandırıcı  ve  çok  yararlıydı.  Benzeri  bir  düzeni  Timpani’de  de 
kurmayı düşünüyoruz.

WBT yeni çatal (spade) Nextgen tipteki konektörünü de bu fuarda tanıttı: WBT-0661, WBT-
0681  Cu (veya  Ag).  Bir  de  çok  yakında  piyasaya  çıkması  beklenen  Nextgen  banana 
konektör var. Tüm diğer Nextgen konektörlerde olduğu gibi bu iki yeni modelin de en önemli 
özelliği  iletken kısımlarının saf bakır veya saf gümüşten mamul olacağı ve hiç bir  alaşım 
içermeyeceği.



Anthony Gallo:

Anthony Gallo odasının ilgi  odağı geçen 
sene olduğu gibi bu sene de Reference 
5  LS hoparlörlerdi.  Yaklaşık  2m 
yükseklikte  ince  bir  kuleye  benzeyen 
hoparlörün mid ve tiz üniteleri Reference 
3.1’de kullanılanlar gibi ama tabii sayıları 
çok  daha fazla  (8  x  mid + 7 tiz  ünite 
mevcut). 12 adet 4” (10cm) çapında bas 
ünitesi de arka yüzde yer alıyor. Bu 12 
adet  4”  lik  ünite  15”  lik  bir  woofer’ın 
yüzeyine  eşdeğermiş.  Anthony  Gallo, 
hoparlörde  (özellikle  crossover’da)  bazı 
değişiklikler  yapmış  ama  bence 
yapılanlar son derece hayırlı olmuş çünkü 
bu seneki ses geçen senekinden daha da 
etkileyiciydi.  Reference  5  LS’in  sesini 
özetlemek  çok  zor  değil:  son  derece 
dengeli, detaylı ve doğal bir ses düşünün 
ve  bütün  bunlara  bir  de  devasa  sahne 
ekleyin.  Oturduğunuz  yerden  ayağa 
kalkınca seste hiç bir değişiklik olmuyor: 
aynı  sahne,  aynı  tiz  miktarı,  vs. 
Sürülmesinin  de  hiç  zor  olmadığını  ve 
25W’ın  yeterli  olabileceğini  söylüyor 
Anthony  Gallo.  En  önemli  sorun 
hoparlörün henüz piyasaya sürülememiş 
olması:

imalatla  ve  özellikle  paslanmaz  çelik 
tellerden  oluşan  koruyucu  kafesle  ilgili 
bazı  sökülüp  takılma  detaylarını  çözüp 
Haziran  2008’de  piyasaya  çıkartmayı 
planlıyorlar.  Bu  tabii  geçen  sene 
öngörülenden çok daha fazla gecikmiş bir 
tarih. Beklemekten başka çaremiz yok.

Yukarıda özetlediğim firmalar dışında  Omicron (Magic Dream) titreşim stabilizatörleri ve 
BlackNoise  cereyan filtreleri de CES 2008’de yer almaktaydı ancak bildiklerimizin dışında 
sizlere yazabileceğim yeni bir ürünleri olmadığı için onlara bir paragraf ayırmadım.

Konumuzun dışında olmasına rağmen son gün birkaç  saat  ayırıp  büyük ana fuar  holünü 
(convention center) de gezdim. Tam bir panayır yeri: kalabalık, iç içe geçmiş firmalar ve 
gürültü. Bu holde çok büyük bir yer işgal eden Panasonic standında gördüğüm PT-AE2000 
model HD sinema projektörünün görüntü kalitesinden çok etkilendim. 150” (inç) boyutlarda 
bir plasma ekran görmek şaşırtıcıydı. Bir de HD kameralar için 32 GB (!!!)’lık yeni bir SD 
kartın bu sene içinde piyasaya çıkacağının duyurusu yapılıyordu.
Sony’nin yapmış olduğu neredeyse kağıt inceliğindeki ekranları olan ufak boy televizyonlar 
da çok hoşuma gitti.

2008 CES fuar izlenimlerimi, birkaç istisna dışında, temsil ettiğimiz firmalarla sınırlı kalarak 
aktarmaya çalıştım. Fuar ziyaretlerinin sadece bu konuyu meslek edinmiş profesyoneller için 
değil  iyi  müzik  dinlemeye  meraklı  tüm  odyofiller  için  de  son  derece  yararlı  olduğunu 
düşünüyorum ve imkanı  olanlara bu tür  ziyaretler  yapmalarını  hararetle  öneriyorum.  Bol 
müzikli günler dilerim.

Adnan Arduman






