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ชื่อที่อาจทําใหเรารูสึกแปลกๆ หู หรือบางคนอาจคิดถึงผลิตภัณฑประเภทอื่น
ที่ไมเกี่ยวกับเครื่องเสียง อยางที่ผมกลาวเสมอ การเขาสูยุคดิจิตอลมิวสิก ทําใหเกิดผูผลิต
รายใหมๆ สูวงการเครื่องเสียงมากขึ้น หลายรายอาจไมเคยผลิตเครื่องเสียงเลย หลายราย
อาจผลิตสินคาประเภทไอที อีกหลายรายเคยอยูเบือ้ งหลังของคนอื่น เชน เปนผูรับจาง
ออกแบบและผลิต หรือลักษณะ ODM (Original Design Manufacturer) เชนเดียวกับ
KingRex Technology Co., Ltd. เอง ซึ่ ง เป น ผู  ผ ลิ ต ในกรุงไทเป เกาะไตหวัน
ที่รับ ODM และ OEM (Original Equipment Manufacturer) ประเภทเครื่องใชไฟฟา
สําหรับผูบริโภคทั่วไป
แตไมใชวา อยูๆ ก็กระโดดเขาสูวงการเครื่องเสียง โดยการผลิต DAC ออกมาอยาง
ไมมีอะไรรองรับเลย ความจริงนอกจากผลิตเครื่องใชไฟฟา Consumer Electronic แลว
ยังทําการผลิตเครื่องเลนเกมและเครื่องเสียงใหกับประเทศญี่ปุนดวย จนถึงปลายป
2006 บริษัทจึงหันมาเอาจริงเอาจังกับการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องเสียง เนื่องจาก
ทางบริษัทเล็งเห็นวา Digital Hi-Fi มีแนวโนนกําลังเติบโตอยางมาก
สําหรับ KingRex DAC อาจจะใหมสําหรับบานเรา เนื่องจากตั้งแตเริ่มเดินสาย
การผลิตนัน้ ทางบริษัทมุงเนนตลาดทางแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา เปนหลัก โดยไดรับ
การตอบรับอยางดีจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอรแลนด และเยอรมนี
ดังนัน้ หากคนหาในอินเทอรเน็ตแลวจะรูไดทันทีเลยวา ที่แทเขาโดงดังจากฟากโนน
มาหลายปแลว โดยเฉพาะรุน UD384 ซึ่งเปน DAC (Digital to Analogue Converter)
ขนาดเล็กแบบพกพาดวยทรวดทรงองคเอวเพียง 110 x 82 x 24 มม. เทานั้น แตตัว
DAC ตัวนีจ้ ะมาพรอมกับเพาเวอรซัพพลายขนาดเทากัน คือแยกเปน UD384 สําหรับ
ตัว DAC และ UPower สําหรับตัวเพาเวอรซัพพลาย
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ตัว UD384 จะมาพรอมชองอินพุต USB Type B สวนเอาตพุตจะเปน
RCA ชองซายขวา และชองตอดิจิตอล SPDIF Coaxial นั่นเทากับวา
นอกจากเปน D to A Convertor แลว ยังเปน SPDIF Converter ดวย
โดยเราสามารถตอเขาเครื่อง PC หรือ MAC เพื่อสตรีมมิ่งเพลงผาน USB
ไดเลย โดยรองรับบิตเรตตั้งแต 16 bit/44.1KHz to 32 bit/384KHz
ผานชองเอาตพตุ อนาล็อก RCA หรือดิจติ อล S/PDIF โดย UD384 จะทํางาน
ที่ Asynchronous Mode และตัวมาสเตอรคล็อกมีคาความละเอียด
ที่ 1 ppm.

สําหรับใครที่ไมชํานาญเรื่องคอมพิวเตอรนั้น ขอแนะนําใหใชกับ Mac จะเหมาะ
และงายที่สุด เพราะเพียงแคเสียบสาย USB เขาไปก็สามารถใชงานไดแลว โดยไมตอง
ติดตั้งไดรเวอรใดๆ สวนการนําไปใชกับเครื่อง PC นั้นจะตองลงไดรเวอรซึ่งทาง KingRex
ไดจัดเตรียมไวใหอยูแลว เนื่องจากมันไมใช Plug & Play จึงอาจทําใหรูสึกไมสะดวก
สําหรับการ Foobar เลนเพลงนั้น อยาลืมติดตั้งปลั๊กอิน WASAPI ดวย
อยางที่กลาวขางตน การใช UPower รวมกับ UD384 นั้น เสียงที่ไดอยากจะ
บอกวายอดเยี่ยมมาก ซาวนดสเตจดีเยี่ยม จนอาจทําใหเราเคลิ้มจนคิดวากําลังนั่งฟง
ดนตรีเลนสดๆ หนาเวที นอกจากตําแหนงที่ชัดเจนแลว ยังมีความลึกดีมากพรอมกับ
เลเยอรเปนระดับๆ มิติดานความกวางและความสูงมีความบาลานซดีมาก โดยเฉพาะ
เมื่ อ เล น กั บ เพลงที่ มี บิ ต เรต 32 บิ ต (สามารถดาวน โ หลดตั ว อย า งไฟล ไ ด ที่ www.
unipheyemusic.com) สวนเรื่องเสียงเบสนั้น ก็อยางที่กลาวคือ มีความหนักแนน
มีพลังดีกวา เสียงที่มีความโปรง มีชองวางเปนธรรมชาติ…

Specifications:

แตเพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอแนะนําใหอัพเดท
เฟรมแวรและไดรเวอรเวอรชั่นลาสุด โดย Mac OS นั้น หลังจาก
อัพเดทแลวก็จะรองรับ 32 bit/384KHz ไดอยางสมบูรณแบบ
ในกรณีที่เลนเพลงผาน iTunes นั้นขอใหเพิ่มโปรแกรม Pure
Music หรือ Amarra ดวย เพื่อใหเพลง 32 bit/384KHz
ไดอยางสมบูรณ สวน Windows ยังไมสามารถรองรับไดอยาง
สมบูรณ โดยเฉพาะการใช Media Player จึงขอแนะนําใหลง
ไดรเวอรตามที่กําหนดดวย แตสามารถใชโปรแกรม Direct
Sound, ASIO4ALL และ WASAPI ไดอยางราบรื่น
ดวยตัวชื่อรุน UD384 เปนการบงบอกถึงความนัยสําคัญวา
สามารถเล น เพลงในบิ ต เรตได สู ง สุ ด ถึ ง 32 bit/384KHz
ซึ่งก็ไมผิดจากที่คิด แตนาเสียดายที่ปจจุบันนี้ ไฟลฟอรแมต
ระดับนี้ยังหาไดยากมาก และการที่จะใหไดผล 32 bit/384KHz
นั้น เราจะตองใชเอาตพุตออกทาง RCA และถาหากเอาตพุต
ออกทาง SPDIF จะรองรับแซมปลิ้งเรตไดเพียง 44.1 KHz,
48 KHz, 88.2 KHz, 96 KHz, 176.4 KHz and 192 KHz และ
บิตเรต 16 และ 24 bits เทานั้น ซึ่งเทากับ DAC มาตรฐาน
ทั่วไป แตที่ดีคือ เราสามารถใชชองเอาตพุตทั้งสองนี้พรอมกัน
ตัว UPower เปนแบตเตอรี่แบบรีชารจมีความจุ 2600mA
เพื่อจายไฟใหแก UD384 เพื่อใหไดกระแสไฟที่สะอาด หาก
ถามวา ถางบประมาณจํากัด จะซื้อเฉพาะ UD384 มาใชเดี่ยวๆ
ไดหรือไม และคุณภาพเสียงจะเหมือนกับใช UPower ดวย
หรือไม คําตอบแรกคือ ใชเดี่ยวๆ ไดครับ ไมไดจํากัดใหใชคูกัน
สวนเรื่องผลลัพธที่ไดนั้น แนนอนวามีความแตกตาง โดยเฉพาะ
เสียงเบสที่ดอยกวา แมวายังสามารถลงลึกในยานความถี่ตํ่า
ไดมากอยูก็ตาม แตพลังดอยลง ทรวดทรงจะสูใชพรอมกับ
UPower ไมได และออกจะบางกวา แตก็ไมถึงกับเปลี่ยนแปลง
อย า งชนิ ด ขาวกั บ ดํ า หากคุ ณ ไม ใ ช ป ระเภทละเอี ย ดจริ ง ๆ
อาจไมทันไดสังเกตก็ได

UD384 (32bits/384KHz USB DAC )
Input:

USB x 1

Analog Output:

RCA x 2 (Rx1 Lx1)

Digital Output:

SPDIF x 1

Sampling Rate Support:

44.1Khz, 48Khz, 88.2Khz, 96Khz, 176.4Khz,

Supported Bit Rate:

16 / 24 /32bit

USB:

2.0 High Speed

192Khz, & 384 KHz (384 KHz for USB DAC only)

Adaptive Clock Generator for Audio Streaming Synchronization
Asynchronous mode changeable through DFU Tool
Power Requirement:

7.5V/250mA

Size:

110 x 82 x 24 mm.

Distributor: Intennia Co., Ltd.
Tel. 0-2934-6997
Price:

สอบถามตัวแทนจําหนาย
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