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Reference Standard Speaker

ไรซึ่งมายาของเสียง เหลือเพียงแคความสมจริง

ลํา
โพงมอนิเตอรตระกูล XTZ อาจจะไมคอยคุนเคยกับนักเลนระบบไฮไฟในบานเรา แตในกลุมของ
สตูดิโอชั้นนํานั้น ตองนับวาเปนอันดับตนๆ เลยทีเดียว การแพรแนวทางเสียงแบบเที่ยงตรงสุดขีด
เขาไปในชุดโฮมยูสด ที่ดูจะไมคอยเหมาะสมนักในอดีต เพราะแหลงโปรแกรมจากแผนเสียง ซีดี  

จะยังมีความผิดเพี้ยนไปจากดนตรีจริงพอสมควร การใชมอนิเตอรสปกเกอรคือเสมือนการหยิบยื่น “ขอฟองรอง” 
ความไมสมบูรณของดนตรีออกมานั่นเอง
 นั่นอาจจะทําใหการฟงเพลงจากระบบสเตอริโอมีขอติติงจับผิดไดตลอดเวลา ลําโพงสวนใหญที่เหมาะสม
จึงตองมีความประนีประนอมบาง ตอเมื่อเราพัฒนาระบบ SACD และไฟลเพลงระดับ Hi-Res แลวในปจจุบัน 
ก็คงถึงเวลาแลวกับการใชงานลําโพงระดับเสียงอางอิงทุกสิ่งอยางได ซึ่งหนึ่งในลําโพงที่ดีไซนมาสําหรับผูที่มี
ความพรอมตอการเลนเครื่องเสียงระดับสูง ก็นาจะเปน XTZ นี่แหละครับ ที่สําคัญ ความเลิศหรูทั้งรูปทรงดีไซนนี้ 
แตเรื่องสนนราคาจําหนายอยูในราคาที่ผมเองก็มึนๆ ไปพอสมควร (ถูกเกินคาดกับลําโพงที่ดีไซนจากสวีเดนคูนี้)
 เทียบเคียงกับคุณภาพของลําโพงที่ใหเสียงไดถึงระดับนี้ ผมวานาจะตองคูณสองเทาเขาไปจากราคาที่
ตัวแทนจําหนายตั้งอยู อยางไรก็ตามผมไมแนะนําใหคนที่ยังชอบเสียงแบบมีบุคลิกเฉพาะตัวอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือผูที่เพิ่งเริ่มตนเดินในถนนเสนทางไฮไฟ ตัดสินใจเลนลําโพง XTZ 99.26 MKII Piano จนกวาจะแนใจวา 
คุณชอบเนื้อแทเสียงดนตรีจริง ไมใชเสียงเอาอกเอาใจ หรือมีจริตจกานของลําโพง
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 XTZ 99.26 MKII Piano เปนลําโพงที่มีการพัฒนามาจากรุน XTZ 99.26 Piano 
ดั้งเดิม มีการปรับเปลี่ยนฟลเตอรของครอสโอเวอรใหม เพื่อความแมนยําของเสียง และ
ความถูกตองของเฟสเสียงมากยิ่งขึ้น ใชตัวขับเสียงไฮเอนดที่สั่งผลิตพิเศษจากทาง SEAS 
ประเทศนอรเวย โดยสังเกตไดจากจุดเดนของกรวยลําโพงที่มีเฟสปลั๊กของซีรีส SEAS  
Excel ซึ่งเปนการผลิตที่สั่งสมประสบการณในวิชาชีพมายาวนานถึง 60 ป
 ในขณะที่ลําโพงทวีตเตอรเปนรูปแบบของแผนฟลมริบบอน Ribbon Tweeter  
ทีส่นองตอบตอความฉับไวของเสียงหรือทรานเชียนตเสียงอยางเยีย่มยอด การกระจาย
เสียงพลิ้วไหวกวางไกล สนองตอบความถี่สูงไดมาก ถึงยาน 40,000 Hz เลยทีเดียว  
การคัดเลือกอุปกรณที่เกีย่วเนือ่งสําหรับครอสโอเวอรเน็ตเวิรกและอื่นๆ เต็มไปดวย
ความพิถีพิถัน รูปทรงของตู ดูเผินๆ เหมือนลําโพงทรงเรียวหนาแคบยุคใหม แตจริงๆ 
แลวลําโพงรุนนี้จะออกแบบใหตัวตูมีดานไมเทากันทั้งหมด
 การนี้กเ็พื่อใหเสยีงมคีวามเที่ยงตรงจรงิๆ หลกีพนจากผลสะทอนใดๆ ที่เกดิขึ้นภายใน
ตัวตู และการเบีย่งเบนจากเสียงที่ไปกระทบรอบนอกตู ในภาวะที่นักเทคนิคเรียกวา  
อาการเรโซแนนซ (อัตราการแกวง หรือสะทอนซํา้กับเสียงหลักจนเบีย่งเบนผิดเพีย้น) 
ซึ่งใน XTZ 99.26 MKII Piano จะหลีกพนปญหาดังกลาวไดคอนขางดี โดยที่โครงสราง
จะทําขึ้นจากไม MDF ความหนา 25 มิลลิเมตร ที่จะมีคาถวงจําเพาะและพื้นผิวหนาแนน
เทาเทียมกันทั้งผืน แกรง มั่นคง
 สีดําขลับ Black Piano นั้น ไดใชวิธีทําสีพื้นผิวหรือเลเยอรของสีซํ้าแลวซํ้าเลา     
ถึง 8 ชั้นดวยกัน เพื่อใหมีความคลาสสิก เหมือนขั้นตอนการทําแกรนดเปยโน ดานหลัง
ยังใชขั้วตอแบบไบไวรชุบทองที่ดีเยี่ยม พรอมทั้งออกแบบใหใชขั้วแบบตัวยู มาเสียบ 
ตอเชื่อมกับชองแอดจัสท ยานความถี่เสียงแหลมไดอีกสี่สเต็ป ดวยการปรับใหทวีตเตอร
ใหยานความถี่แหลมใหเพิ่มมากขึ้น หรือนอยลงจากระดับ 0 dB ได ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมของหองฟง และการเซ็ตอัพนั่นเอง
 โดยการเสียบตัว U เขากับชองทางที่กําหนดไว มีสี่โหมด คือ Mode 1 เปนการ
สนองตอบความถี่ การทํางานที่ 0 dB หรือ Flat Frequency Response สวนการทํางาน 
Mode 2 สนองตอบเสียงแหลมยกระดับเพิ่มขึ้นเปน +3 dB สําหรับ Mode 3 จะทําให
เสียงแหลมลดลงไปอีก -2 dB และการตอแบบ Mode 4 เสียงแหลมจะลดลงไป -4 dB

 ขอเรียนวาในการทดสอบ ผมทดลองสลับรูปแบบของการลด การเพิ่ม
ระดับเสียงแหลมดวยขั้วปลั๊กตัว U นี้ จะพบเสียงแหลมที่สดใสข้ึน หรือ
ลดปริมาณลงไดเล็กนอยในแตละแบบ โดยสรุปแลวผมชอบแบบแฟล็ต 
มากกวา เนื่องจากความสมดุลของอะคูสติกหองฟงของเรานาจะพอดีๆ 
อยูแลว สําหรับทานที่ตัดสินใจเปนเจาของลําโพงสามารถทดลองไดดวย
ตนเอง วาชอบเสียงแหลมสดใสระดับใดในหองของคุณ
 ทวีตเตอรแบบริบบอนที่มีการสนองตอบเสียงแหลมไดละเอียดฉับไว 
เที ่ยงตรง แบบ Flat Response แผนริบบอนผลิตจากแผนอะลูมินั ่ม        
ที่รีดบางถึง 18 ไมครอน ที่มีสารรอซซินเคลือบประกอบเปนแซนดวิช 
นึกถึงความหนา-บางไมออก ลองเทียบเคียงงายๆ กับเสนผมคนเราก็คือ 
เสนผมมีเสนผาศูนยกลาง 100 ไมครอน ดังนั้นนี่คือ แผนฟลมสําหรับ
การกระจายความถี่เสียงที่บางอยางนาทึ่ง (หนวยของไมครอน หมายถึง 
1 ไมครอน = หนึ่งในลานสวนของเมตร) 
 ทวีตเตอรในแบบของ XTZ นี้จะกระจายเสียงเปนมุมกวางมากถึง 
320 องศา การใหเสียงไดอยางแมนยํา สมจริง ทรงพลังของทวีตเตอร      
ยังมีองคประกอบอื่นดวยคือ การใชแมเหล็กเสนแรงสูงแบบ Neodymium 
สองชิ้นหรือสองแถว โครงหลักที่ประกบดานหลังเปนโลหะและเซรามิก 
ชวยผลักดันใหลําโพงเสียงแหลมทําหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
 ในขณะที่ตัวขับเสียงตํ่า ทาง XTZ ไดเลือกใชของโรงงาน SEAS ที่เปน
ผูผลิตไดรเวอรใหกับลําโพงแบรนดดังทัว่โลก เมือ่เปรียบเทียบคุณภาพและ
ราคาแลว ถือวาวูฟเฟอรผิวหนาแบบแมกนีเซียมขนาด 6.5 นิ้ว ในซีรีส 
Excel Series เปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยทาง XTZ ไดทดสอบ 
และพิสูจนแลววา ตัวขับเสียงรุนนี้จะดีกวาทุกแบรนดทุกรุนที่ไดนํามา
เทียบเคียงกัน ในระหวางการทดสอบเลือกไดรเวอรของทางโรงงาน SEAS
  โครงสรางตัวขับเสียงในแบบโลหะหลอขึ้นรูป แกรง ตอบรับการ
ผลักอากาศของกรวยไดเสมอสมานกัน ไรอาการเรโซแนนซ
 เรื่องของครอสโอเวอรใน XTZ 99.26 MKII Piano จะเลือกใชแบบ 
Linkwitz-Riley หรือเราจะเรียกกันวาเปนแบบออเดอรที่ 2 ซึ่งเปนการ
เลือกคาจุดตัดความถี่สูงและตํ่า แบบมีความลาดชัน 12 dB และ 18 dB/
octave ซึ่งเปนฟลเตอรแบบที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เมื่อเรายกเอา
กราฟของความถีต่ํา่ และกราฟความถีสู่งมารวมกัน จะแสดงใหเห็นการ
ตอบสนองความถี่ไดอยางราบเรียบ ไมทําใหเกิดจุดรอยตอที่โดงขึ้น หรือ
ยุบตัวลง 
 อยากอธิบายเรื่องนี้ทางเทคนิค ก็เกรงวาจะกินพื้นที่มากเกินไป ดังนั้น
สรุปแบบสั้นๆ คือ ครอสโอเวอรแบบใดก็ตาม จะตองออกแบบใหจุดตัด
การทํางานของทวีตเตอร วูฟเฟอรไดทํางานตอเนื่องแบบราบรื่นมากที่สุด 
 XTZ 99.26 MKII Piano มีตูในระบบเบสรีเฟล็กซ โดยเจาะทอ
ระบายเบสออกดานหลัง
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 แนวทางของเสียง XTZ 99.26 MKII Piano ก็อยางที่คาดเอาไววา
นาจะเปนลําโพงที่เสียงแมนยําเที่ยงตรง ซึ่งก็เปนเชนนั้นจริงๆ เสียงกลาง
จากแนวเพลง Jazz ของ Dave Grusin นั้นสดชัด และใหความรูสึกพลิ้ว
สยายขอบเขตของปลายเสียงแหลมไปทั่วอาณาบริเวณ เปดประสบการณ
แรกสุดดวยเสียงที่มีความสมดุล Tonal Balance สวยงามมากทีเดียว 
เสียงจะไรความประนีประนอม แมนยําราวจับวาง ความสามารถในการ
แผกระจายคลื่นความถีทุ่กๆ ความถี่อยางสมํ่าเสมอสมานกัน จนไมมีคําใด 
จะอธิบายไดรวบรัดเทากับคําวา “เยี่ยม”
 การอิมพรูฟปรับปรุงหลายสิ ่งในลําโพงเวอรชั ่นที ่สอง รวมทั ้ง           
ครอสโอเวอรเน็ตเวิรกใหมีคุณสมบัติดีขึ้น ก็เพื่อใหไดเสียงที่มีระดับของ 
Flat Response ที่ดียิ่งกวา สามารถบอกไดถึงความเปนจริงของเปยโน 
ที่กังวานไดอยางสมดุล ยานความถี่ตํ ่าอาจจะไมอบอุนแบบลําโพงอื่นๆ  
แตก็ใหเสียงตํ่าที่ฉับไว มีตัวตนอันชัดเจน คือ การควบคุมอากาศไหลเวียน
ในตูมาออกยังทอดานหลังนั้น ทําไดเปนจังหวะที่เสริมกันและกัน ดีไซน
ของตูที่แกรงมากๆ นี้ ชวยในการลดการกระพือของเสียงตํ่าลึก 
 ผมรูสึกแปลกๆ ในการฟงเพลงรองครั้งแรกจากลําโพงคูนี้ แตพอเริ่ม
ไปไดสามสีเ่พลงก็เกิดความเขาใจมากข้ึน โดยเสียงกลางของ XTZ 99.26 
MKII Piano ที่แตแรกเหมือนออกแนวจืดๆ เรียบๆ ไมแสดงบุคลิกของตน
ใหโดดเดนออกมานักเทาไหร ประหนึ่งวาไมมีสีสันใดๆ เจือปน ลําโพง   
ในแนวทางมอนิเตอรแบบนี้ทุกรุน สวนใหญก็จะใหเสียงแหลมจะรูสึกวา 
ไว สด โปรง กระชับ แตทวีตเตอรแบบริบบอนของ XTZ มีสวนที่ดียิ่งกวา
คือ ชวยใหเสียงแหลมเก็บรายละเอียดไดมากมาย ไมกระดาง แตจะรองรับ
ความพลิ้วไสวของดนตรีไดดี
 จุดเดนอีกประการหนึ่งก็คือ การควบคุมเสียงตํ่าจะทําไดดี มีความ
ฉับไว ไมมีอาการอืดยืดยาด หรือยานคราง เสียงตํ ่าลึกมีความชัดเจน      
ไมพรามัวใดๆ ทัง้สิน้ แมจะไมใชลําโพงตัง้พืน้ แตเสียงตํา่ก็ไมดอยกวาเลย
ดวยซํ ้า การฟงแรกสุดสําหรับทุกคนที่เคยฟงลําโพงในแนวทางที่ชอบ   
ของตนเอง อาจจะยังไมคุนชิน คุณควรฟงไปสักระยะ จะคอยๆ เรียนรูวา 
ลาํโพงระดบัมอนเิตอร มนัดตีรงที่วา หากทกุอยางในระบบสมดลุ ดเีทยีมเทา
กันละก็ เสียงที่ไดจะนาทึ่งมาก
 ฟงเพลงรองจํานวนมากที่นํามาเปดฟง รวมทั้งศิลปนโปรดเพลงคันทรี 
อยาง เคนนี่ โรเจอร และ Shania Twain ลาํโพงไดถายทอดบคุลกิเสยีงกลาง
ที่เรียบรอยสะอาด ไมโผงผาง นอกจากนั้นผมยังหยิบยกแผน CD SACD 
จากเพลงรองทั่วไป หรือจากแผนทดสอบประจําๆ เชน “Women’s 
Heart” จะพบไดถึงความนุมนวลในนํ้าเสียง ทั้งความแผวเบาจนถึงเสียง
ที่ตองการเนนจากลําคอ การขยับริมฝปากก็ยังใหความชัดเจน แมวาจะเปน
ชวงแผวเบาสุดๆ ของเสียง ที่บางทีกับการฟงในลําโพงอื่นเรารูสึกตองตั้งใจ
เงี่ยหูฟง แตกับ XTZ 99.26 MKII Piano นั้นสดใสราเริง ใหไดนามิกเรนจ
ชวงเสียงแผวๆ นี้ชัดเจนมาก อยากบอกยํ้าวา มายังไงไปยังงั้น ไมแตงเสียง
ใดๆ ทั้งสิ้นครับ
 การระบุตําแหนงชิ้นดนตรี หรืออิมเมจ นับวาทําไดดีมากๆ  ผมรูสึก
ไดถึงแนวระนาบของดานหนา ดานหลัง ความนิ่งของชิ้นดนตรีที่ไมเลื่อน
ไถลไปมา
 ลําโพงโดยทั่วไปนั้น แมจะผานพนระยะเวลาการเบิรนอินไปเทาใด
ก็ตาม ไมไดเปนสิ่งรับประกันวาจะแสดงผลดานไดนามิกเรนจควบคู      
รายละเอียดดีขึ้นเสมอไป ใหสังเกตวา ชิ้นดนตรีที่อยูในยานเสียงกลาง   
ซึ ่งอาจจะมีโอกาสใหเสียงคลุมเครือลงปนเปไปกับยานมิดเบสไดเสมอ 
(เรียกงายๆ วาเสียงกลางใสไดจมไปกับเบสชวงตน) หากเพลงนั ้นๆ      
เปนเพลง Classical วงขนาดใหญ เสียงดนตรีบางชิ้นอาจจะเกือบจมมิด
ไปกับจํานวนชิ้นดนตรีอยางงายดาย ดังนั้นลําโพงที่เสียงกลางไมแมน  
หรือไมโดดเดนพอ ก็จะแสดงผลออกมาทันทีวาไรรายละเอียดในชวง   
โหมกระหนํ่า และชวงเบาสุดขีด 

 ผมเริ ่มจัดระยะและเซ็ตอัพเบื ้องตน เนื ่องจากเปนคนชอบฟงเพลงใหมีรูปวง    
กวางขวาง ดังนั้นจึงจัดการใหลําโพงมีระยะหางกันในหองทดสอบ 2.5-2.7 เมตร นั่งฟง
หางออกมา 3 เมตร บริบทแรกสุดของลําโพงคือ เสียงชัดเจนไรการบดบังใดๆ ตองบอก
วาแคเปดเพลงแรก ก็จะรูสึกไดถึงความกราวแกรง แมนยํา จริงจัง เพื่อใหมั่นใจวาเรา
จะไดเสียงจริงแทจากลําโพงที่ผมไมแนใจวาไดทําการเบิรนมามากนอยแคไหน จึงตอง
เริ่มนับหนึง่กันใหมทั้งหมด สําหรับลําโพงมอนิเตอรสวนมากเราใหเวลาเบิรนมากกวา 
150 ชั่วโมงถึง 200 ชั่วโมงเปนพื้นฐาน

WAVETEST

Reference
Mark Levinson No.383 Integrated amplifier

Mark Levinson 390s CD Player

Marantz UD7006 Universal Player

Viard Audio Design Silver HD Unbalanced Line Interconnect Cable

Viard Audio Design Silver HD12 Speaker Cable

Atacama  Speaker Stand
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 สําหรับ XTZ 99.26 MKII Piano นั้น ชวงกวางของเสียงกลางเสมือน
ถูกขยายขอบเขตออกไปอีก ดังนั้นมันจะสรางความรูสึกวาเคลียร ชัดเจน
ขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับลําโพงพื้นฐานทั่วไป จากชุด Telarc Classical 
SACD Sampler 2 หลายหลากของการบนัทึกเสียงดนตรีคลาสสิกวงยักษ 
หรือแมแตการโซโลเดี่ยวบางชวง อาทิ Andalucía, Suite For Piano 
(Suite Española) ในเพลง Malagueña ก็สามารถบอกไดวา XTZ ตั้งใจ
ใหลําโพงวางหิ้งคูนี ้ถายทอดความสมบูรณสูงสุดเหนือธรรมดาแคไหน 
 มาจนถึงเพลงบรรเลงประกอบภาพยนตร Ben-Hur ในเพลง Parade 
of the Charioteers สามารถบงบอกไดวา มีลําโพงระดับไฮเอนดขนาด 
Bookshelf ไมกี่คูที่ผมไดฟงสามารถ “รักษาระเบียบ” ความเปนไปของ
ดนตรีที่ยิ่งใหญเอาไวไดแมนยําขนาดนี้ แนนอนลําโพง  XTZ 99.26 MKII 
Piano ทําใหประทับใจจนกระทั่งตองหวนกลับมาเปดฟงอัลบัม้นี้ซํ้าแลว
ซํ้าอีกสามสี่เที่ยวดวยกัน
 หลังจากนัน้ก็มาผอนคลายลงบาง กับการบรรเลงดนตรีแบบแจซ 
จากแผนที่ผมชื่นชอบเปนพิเศษ เพลงบรรเลงชุด Jazz at the Pawn 
Shop Vol.1 อัลบัม้คลาสสิกของวงการแจซ และวงการเพลงออดิโอไฟล 
ทํามาสเตอริ ่งสําหรับการเพลยในรูปแบบของ SACD คือแผนที่มักจะ      
ใชประเมินความนิง่ของอิมเมจ และการใหเวทีเสียง รายละเอียดและ
บรรยากาศของวงแจ็ซ แบบเนื้อๆ 
 ตองถือวา XTZ สามารถจะใหเสียงดนตรีทุกชิ้น “หลุดลอย” อยาง
ชัดแจง แมนยําสมกับเปนลําโพงที่ออกแบบเพื่อการอางอิง ใหความคลองตัว
ของเสียงกลางฉับไว และสะอาดสะอานมากถึงมากที่สุด
 อัตรา “แกวงไกว” ของเสียง ตองถือวา XTZ 99.26 MKII Piano       
มีอยูนอยอยางยิ่ง เทียบเคียงลําโพงทั่วไปมันจะเปนความแตกตางอยาง
เดนชัด ระหวางลําโพงที่สรางมาเพื่อ “มอนิเตอรเสียง” กับลําโพงธรรมดา 
มันสามารถบงบอกในเวลาที่เราเปลี่ยนอะไรสักอยางกับซิสเต็ม ไดอยาง
แมนยาํ และในชวงระยะเวลาฉบัพลนัทนัท ีไมใชลาํโพงที่ขายความออนหวาน 
หรือลักษณะเสียงแบบใดแบบหนึ่ง แตเปนการใหเสียงจากแหลงโปรแกรม
ตนฉบับสมจริง เหมือนดังวาคุณไดถอดแบบเสียงที ่สตูดิโอบันทึกมา       
มาแบบใดก็เปนไปแบบนัน้ นั่นคือความนาประทับใจของ XTZ ละครับ

Full Specifications
Efficiency 88dB

Impedance 4-8 ohm

Magnetically Shielded No

Tweeter Sandvich Ribbon Cone In Aluminium, Neodymium Magnets

Woofer / Midrange 6.5” SEAS Excel, Magnesium Driver

Binding Post  Gold Plated Bi-Wiring / Banana Plug / Pole Screw

Dimensions 244 x 379 x 352 mm. (Width x Height x Depth)

Distributor: Discovery Hi-Fi Co., LTD.

 Tel. 0-2747-6710, 08-5517-8292

Price: 55,000 Baht

 อยาคิดวา XTZ 99.26 MKII Piano เปนลําโพงฟงยาก แฟล็ตเสียจนขาดความ
ไพเราะ เปลาเลย…เราสามารถเขาถึงรายละเอียดและเนื้อหาดนตรีไดแมนยํากวาปกติ 
เมือ่เทียบเคียงลําโพงพืน้ฐานทัว่ไป ความไพเราะของดนตรีกลับจะยิง่ดีขึน้ดวยซํา้  
เพราะเปนการขยาย ถายทอดดนตรีแบบแมนทุกเสียง ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
บันทึกเสียงของแผนแตละแผนเปนหลัก
 ผมมาจบบทสุดทายดวยดนตรีประเภทฟงเบาสบาย และไมเนนการยกระดับ  
ความดังเทาปกติ เรียกวาฟงใหเบาแบบแบกกราวนดมิวสิก ตรงนี้คุณจะยิ่งรัก XTZ 
99.26 MKII Piano ครับ ก็เพราะวาในความเบาทั้งหลายแหล ชางมีรายละเอียด
หยุมหยิมดีจัง โดยเฉพาะเพลงที่เนนกีตารโปรงๆ เบสนุมๆ หรือดนตรีแบบวงบิ๊กแบนด 
ฟงแลวรู สึกไดเลยวาเสียงมันมีความเดน เปนชิ ้นเปนอัน ทั ้งที ่เสียงที่ฟงมันแคเปน       
แบกกราวนดมิวสิก ทุกอยางยังไวซึง่โทนัลบาลานซ ความบาลานซของเสียงทุ ม       
เสียงกลาง เสียงแหลมไดอยางดีเยี่ยม
 ความประทับใจที่เกิดจากความเที่ยงตรงไรการเสแสรงแบบนี้ ผมวาคุณจะอยูกับ
ลําโพง XTZ 99.26 MKII Piano ไดนานแสนนานเลยทีเดียว…

Product Rating

Easy to use
ความงายตอการใชงาน

4

Structure
โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

4.5

Performance 
ศักยภาพ

4.5

Overall
คุณภาพโดยรวม

5

Value
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา

5
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