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Pertengahan April 2016 lalu,
redaksi bersama beberapa anggota

IHEAC (lndonesia High End Audio
Club) bertandang ke galeri yang

menyajikan sistem yang terdiri dari
dua brand high end, yakni Voxativ

yang dikenal sebagai merk speaker
wide band dan efrsiensi tinggi,

serta amplifier tabung mewah dari
Absolare. Dua petinggi Voxativ,

yakni H. Adler, pemilik dari Voxativ
Acoustic Technologies dan Kerem

Kucukaslan, Managing Partner
dari Absolare yang merupakan

principal dari kedua merk ini, hadir
sebagai bintang tamu saat itu.

Mereka menjelaskan konsep dibalik
keberadaan produknya.

Sebetulnya selain dua merk
ini, tampil pula brand lain,
yakni music server dari
Antipodes Audio, pemutar
CD dari \eodio, turntable
dari Palmer UK, Model One
speaker dari Ubiq Audio
dan beberapa brand kabel
seperti Argento Audio
dan Clarus USA. Sistem
lain ini ada di ruang lain di
samping ruang ini, dimana
ada model Voxativ Iain
dengan boks yang berbeda,
yang dinamakan Ampeggio.
Sama sama memakai single
driver dan dikatakan Adler,

sangat cepat, hanya saja
kelas harganya berbeda
dengan model ini. Tetapi
juga dikatakan Adler, demi
menghasilkan suara yang
berkualitas, dikatakan'no
restriction, no compromise
to make, no coloration at the
base".

9.87 System
lnilah nama speaker
Voxativ. 9.87 System, yang
kabarnya adalah model
limited edition AC-XH freld
coil driver dan dibuat hanya
1 pasang di dunia. Jason

Victor Serinus dari majalah
Stereophile pernah memuji
9.87 system yang dalam
reviewnya melontarkan
kata kata 'open high, superb
midrange, deep bass.
supremely musical and
drop-dead seductive' untuk
speaker ini.

9.87 System adalah model
terbaru Voxativ yang salah
satu keistimewaannya
menurut Adler adalah
ringan saja dalam bermain
di wilayah f rekuensi 20
Hz. Rupanya. model in'
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merupakan penggabungan
model speaker fullrange model
P1 Voxativ dengan sebuah
sistem woofer aktif berkonsep
bipolar yang mampu bermain
cepat di responnya. Jadi, jika
kami melihat kepada P1-nya,
ini adalah speaker full range
yang memakai single driver,
tanpa memakai crossover. Plus,
bila kita melihat woofernya, ini
adalah speaker dengan konsep
back loaded horn dan memakai
crossover aktif. Uniknya, horn
yang digunakannya sangat
pendek dan mengarah ke
bawah (facing down).

Dome dari driver P1 ini terbuat
dari kayu rosewood. lni adalah
driver hybrid yang sengaja
dipilih untuk mendapatkan
bidang yang lebar, dengan
beberapa coil dan ring

magnet neodymium di rumah
(housing) dari driver. Sistem
woofer dibawah P1 ini juga

dapat bekerja sebagai sebuah
subwoofer tunggal (stand

alone). Kita dapat menYetel
hal hal seperti level, frekuensi
crossover dan fasa. Adanya
fungsi ini memungkinkan
sistem ini dapat terhubung
ke sistem speaker lain yang
kini ada di pasar. Sistem ini
dikatakan setengah aktil
yang artinya wide band masih
perlu didrive oleh amplifier
tabung tanpa filtering. Bagian
woofer ini memiliki crossover
tersendiri yang dapat disetel
dan perlu di drive hingga di 120
Hz. Selain amplifier tabung,
adalah output pre amP untuk
mendrive woofer. HasilnYa
adalah sebuah sistem full range,
bahkan mampu bermain di

bawah 20 Hz.
Kami mencoba merasakan
keberadaan horn di bawah ini
dengan memasukkan jari kami
ke bawah kabinet. Terasalah
sebuah woofer. Itulah horn-
nya. Bahkan di kanan bawah,
terasa horn ini seperti tidak
full ke bawah, melainkan agak
condong ke samping(sedikit
ke atas). Menurutnya, disinilah
jantung dari musik datang.

Salah satu yang menarik adalah
penggunaan baterei untuk
woofer speaker Pi. Drivernya
yang coiled filled, digerakkan
oleh baterei. Ketika baterei
habis, akan otomatis di-switch
ke suplai baterei normal, dan
akan mulai mencharge baterei,
sampai penuh.
Sistem woofer ini
menggabungkan teknologi AST

(Acoustic Stealth Technology)
dengan Ripol, yang diklaim
mampu menghasilkan sebuah
sistem yang open dan lengkap.
Dilengkapi masing-masing
dengan woofer Neodymium 2 x
99 dB. Woofer ini dikatakannya
sangat cepat dan didrive oleh
amplifier kelas AB berdaya
2 x 25O Watt. Woofer dipole
(pertama) ini diklaim punya
bass yang kuat. Tentang AST,

Adler sempat bercerita, dimana
konsep ini lahir dengan melihat
apa yang dilakukan oleh
pesawat Stealth dari Amerika
Serikat.
Menurutnya, apa yang
dilakukannya Stealth adalah,
dia tidak memantulkan
frekuensi apapun di wilayah
atau band 2 Giga Hertz (GHz),

saat gelombang radio datang.
Voxatif pikir, jika hal Ini bekerja

audio dari'ivadah lHEAC.,termasuksaatmendengar bersama paduanVoxatif- Absolare
Foto bawah: Speaker 9.87 System Voxativ, dengan singledrivernya. Foto kanan: batereiyang mensuplai daya kewoofer, diletakkan di belakang speaker.
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di band 2 GHz, pastinya akan
bekerja juga di band untuk
suara musik. Inilah yarrg lalu
diterapl annva dalan- l-ou'ing
woofer lni. Di dalamnya tidak
akan kita temr:i pantulan
internal. lniiah keistimewaan
lain speaker Voxativ.

Kabinet MDF
Keistimewaan lain dari speaker
ini adalah dari sisi estetika,
nikmat dipandang. Bukan

Term nal 9 87 System, jLtlla woofer yarg sa ng diletakkan saling beriawanan di billvah, sena kak {sp (eJ spenker

saja boksnya yang terlihat
kompak untuk ukuran speaker
floor.t.:ndirg. rerept j.rga
finishing piano paint. Menurut
Adler. VoxaLiv 'ebenarnya juga
membuat warna lain seperti
putih. aIau warna sesuai
keinginan pembeli, tetapi
banyak yang order warna
hitam. H ltam sendiri adalah
warna favorit Adler. Finishing
kabinet Voxativ dibuat oleh
satu perusahaan piano merk

Schimmel karena Voxativ
speaker dapat memproduksi
suara piano secara baik.
Speaker ini memakai kayu
MDF. Mengapa MDF. menurut
Adler karena dalam hal
pembuatannya tidak saja lebih
mudah, tetapi kayu ini punya
ketahanan tinggi dan tidak
mudah'movingi lni berbeda
dengan bila memakai realwood
Di bawah kabinet ini, pada
keempat sisinya dipasanglah

kaki kaki kecil (spike) yang
sebenarnya bisa kita sete
ketinggiannya, yang bila
kita mainkan, berpengaruh
pada respon dari bass. Tetapi
Adler menyarankan untuk
tidak menyetel, karena sudah
dituning optimal dari tempat
pembuatannya. Takutnya. bila
dimainkan, akan 'misstune'.

khususnya karena setelan jarak
ini akan mempengaruhi flat-nya
frekuensi.
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r menilai bobot, secara keseluruhan,
.rurut Adler, 9.87 System ini sangat.rt. sekitar B0 kilogram. Yang

-buatnya berat, utamanya karena diisi
, ifier seberat 50 kilogram dan woofer,
: power supply untuk driver (driver Pi)
. digerakkan baterei tadi.

- solare
- System didrive oleh sebuah power
. : ended keluaran Absolare. Mr. Kerem
- rkaslan pun memberikan keterangan
1.at kepada kami tentang Absolare.
-ra unit yang digunakan Kerem

-.-r menemani 9.87 system adalah tipe
. -ature , terdiri dari power amplifier, pre
: ifrer dan phono stagenya. Signature

- amplifier Absolare adalah tipe limited
: on karena ada kombinasi XLR dan RCA.
::m ini memakai turntable merk Palmer
. Inggris).

'rua produk Absolare kami lihat di
.. Ceramic Ball Stabillian Quatro feet

-lk mengurangi getaran. Sedangkan rak
: onya memakai solid laminated veneer
:an Rosewood yang dibalut dengan
rinium dengan grade Aircraft. Meja
sangat berat, mencapai 145 kilogram.

, am hal kabel, sistem ini memakai kabel

=rkonek Echole cable dan kabel speaker
- Voxativ. Sedangkan kabel power

memakai Clarus (buatan Amerika Serikat),
salah satu perusahaan dari Gordon I Gow
pendiri dari Mcintosh audio.
Absolare yang didirikan Mr. Kerem ini
berbasis di kota lstambul, Turki, dimana
desain perangkat banyak dikerjakan disini.
Tetapi produk Absolare kabarnya dibuat
oleh sebuah tim yang anggotanya datang
dari beberapa negara. Contohnya pre
amplifier model Passion 845, didesain oleh
legendaris audio, Noriyasu Komuro.

Power amplifrer Signature yang mendrive
9.87 system adalah Signature 845
(memakai tabung WEB45). Di input tube,
ada Westinghouse 65N7. Sedangkan
sebagai driver tube, ada RCA Silverlabel
GTB 65N7. Untuk perkabelan internal
(internal wiring) ada ultra high end solid
copper SNdengan logam palladium.
Sebelum diajak makan siang bersama yang
'menampilkan'mie kangkung, sate, dan lain-
lain, kami diajak menikmati suara sistem
ini. Dari turntable Palmer yang warnanya
senada dengan warna sistem Absolare
lainnya, kami sempat mendengarkan 3

lagu. Dari sini, kami dapati sebuah sajian
yang menarik telinga. Kami sukai tampilan
musical sistem, dengan speed, artikulasi dan
bobot bass yang punya bobot dan extension
tersendiri, tidak boomy di ruang ini. Kami
yakin, inilah buah dari digunakannya driver
dipolar bass yang tentu dapat bermain di 20
Hz, seperti yang diinginkan sang desainer.
Wilayah bass (low,mid,high) terseparasi
baik dengan frekuensi lainnya(tidak
bercampur, tidak butek). Timbre yang
h idup. Tidak terta ngka p suara yang ana I iti k.

Responnya cepat dengan tekstur yang rapi.

Hal kedua yang kami sukai, mid dan high
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. rc a n showroom, ada model speaker lain Voxatil yakni Ampeggio
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yang segar dan open. Akurat dan
natural, tanpa terkesan sedikitpun
kesan kosmetik. Membuat tampilan
instrumen tampil apa adanya. Walau
bermain cepat, kesan rilek dan analog
terasakan. Terlebih duduk di sofa
empuk di show room ini.

Absolare dan Voxativ sendiri kami
ketahui telah mendapatkan beberapa
kali penghargaan di Las Vegas dan
Munic High End show sebagai Best
of Sound and Best of Show dan
mendapatkan rEview yang luar biasa
dari beberapa pakar audio yang
terkena l.

Foto kenangan, ketika 9.87
system Voxativturun di

pameran akbar di Eropa,
Munich Hiqh End Audio 201 5.
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