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Η αμερικανική εταιρία ανέκαθεν κατείχε 
θρυλική θέση ανάμεσα στους κατα-
σκευαστές ενισχυτών χωρίς περιορι-

σμούς κόστους. Η ηχητική αγνότητα και η κο-
ρυφαία καθαρότητα μέσω αποκλειστικά solid 
state εξαρτημάτων και εξαιρετικά ισορροπημέ-
νων balanced κυκλωμάτων ήταν και παραμέ-
νουν το... ψωμί της, με την έμφαση που δίνεται 
στα μοναδικά αυτά σασί με τις κυματιστές προ-
σόψεις να αποτελεί κάτι σαν το σήμα κατατεθέν 
όλων των μέχρι σήμερα ενισχυτικών της Jeff 
Rowland Design Group (JRDG). Τα περασμέ-
να χρόνια, η εταιρία επέλεξε να χρησιμοποι-
ήσει αποκλειστικά τα διακοπτικά module ICE 
της B&O στις υλοποιήσεις της και αποτέλεσε 
τη μοναδική ίσως ελπιδοφόρα περίπτωση για 
αληθινό high end ήχο από την PWM τεχνολο-
γία κατά την περασμένη δεκαετία. Δέχτηκε αρ-
κετή κριτική γι' αυτή την επιλογή της (κυρίως 
με την έννοια του value for money), καθώς τα 

JRDG πωλούνταν σε πολλαπλάσιες τιμές από 
άλλους ενισχυτές με τα ίδια modules. Βέβαια, 
τα custom κυκλώματα υποδοχής του σήμα-
τος και τα «γλυπτά» σασί από κορυφαίας ποι-
ότητας αλουμίνιο έκαναν τη διαφορά στο μάτι 
(και το αφτί), όμως το όλο εγχείρημα έδειχνε 
λίγο εκτός κλίματος της εν λόγω τεχνολογίας, η 
οποία άλλωστε υποσχόταν στους καταναλωτές 
εκατοντάδες watts με λίγα χρήματα.

Σήμερα, η γκάμα της εταιρίας παραμένει ελιτί-
στικη, με λίγα μοντέλα, που ανήκουν όλα τους 
στις υψηλές κατηγορίες τιμών και διατηρούν 
στο ακέραιο, τόσο την περίφημη ποιότητα κα-
τασκευής όσο και την περφεξιονιστική ηχητική 
σφραγίδα των προγόνων τους. Υπάρχουν δύο 
προενισχυτές, ένας DAC, ένας ολοκληρωμέ-
νος ενισχυτής, που αποτελεί το αντικείμενο αυ-
τής της δοκιμής, και μερικοί τελικοί ενισχυτές, 
στερεοφωνικοί και μονοφωνικοί. Ο ολοκλη-
ρωμένος Continuum S2 και οι δύο πιο προσι-

τοί τελικοί της γκάμας (Model 102 και Model 
525) εξακολουθούν να χρησιμοποιούν διακο-
πτικά στάδια εξόδου (Tάξη Δ), ενώ από εκεί κι 
επάνω η εταιρία έχει επιστρέψει στην Tάξη ΑΒ. 
Παρ’ όλ’ αυτά, μια ένδειξη ότι ο Jeff Rowland 
ποτέ δε μετάνιωσε για τις διακοπτικές επιλογές 
του είναι πως όλα τα τρέχοντα ενισχυτικά χρη-
σιμοποιούν λίαν εξελιγμένα διακοπτικά τρο-
φοδοτικά (SMPS), τα οποία περιλαμβάνουν 
πλήρη σταθεροποίηση και διόρθωση του συ-
ντελεστή ισχύος (Power Factor Correction), 
ώστε η ενέργεια να ρέει χωρίς εμπόδια από την 
πρίζα προς τα ηχεία. Το 99% των κατασκευα-
στών αποφεύγει σήμερα τα SMPS (θεωρούνται 
υπεύθυνα για λεπτό ήχο και θορυβώδη πρίμα 
από την πολύ υψηλή συχνότητα λειτουργίας 
τους), ανάμεσά τους μάλιστα και οι περισσότε-
ροι που χρησιμοποιούν την Tάξη Δ στα στάδια 
ισχύος. Ωστόσο, υπάρχουν λίγοι και εκλεκτοί 
κατασκευαστές (Soulution, Chord και η Halcro, 
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που επανέρχεται) που ισχυρίζονται ότι, αν προ-
σεχθούν, τα διακοπτικά τροφοδοτικά είναι ικα-
νά για καλύτερες επιδόσεις δίπλα στα γραμμι-
κά, παρουσιάζοντας χαμηλότερο θόρυβο και 
μεγαλύτερη ταχύτητα απόκρισης στις απαιτή-
σεις του προγράμματος.

ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ

Ο Continuum S2 είναι μια πολύ κομψή συ-
σκευή ως προς τις διαστάσεις της και θα βολευ-
τεί εύκολα στο ρακ. Χάρη στη μοναδική του 
πρόσοψη, τραβάει τα βλέμματα σα μαγνήτης, 
ίσως ακόμα περισσότερο σε αυτή τη γενιά, που 
η πρόσοψη έχει έντονη 
οριζόντια καμπύλη και 
ιδιαίτερα μεγάλο πάχος. 
Το υπόλοιπο σασί δεν 
πάει πίσω στον τομέα 
του εντυπωσιασμού. 
Είναι κι αυτό κατασκευ-
ασμένο από κορυφαί-
ας ποιότητας αλουμίνιο 
με υπέροχο φινίρισμα και φέρει παντού μικρές 
ψύκτρες που, μάλιστα, διαφέρουν μεταξύ τους 
ως προς το πάχος. Το αποτέλεσμα είναι να γλι-
στράει το φως επάνω στον ενισχυτή σα σε μα-
γική εικόνα και να δίνει άλλη εντύπωση γεωμε-
τρίας, ανάλογα με τη γωνία που θα τον κοιτά-
ξεις. Έτσι, μολονότι ορθογώνιο, το σχήμα του 
ενισχυτή δεν αφήνει καμία αίσθηση παλιομο-
δίτικου δίπλα στα ευφάνταστα, μοντέρνα σχέ-
δια σασί που κατακλύζουν πια την αγορά του 
high end.

Ο ενισχυτής διαθέτει μέσο όγκο, αλλά, χάρη 
στη διακοπτική λειτουργία, είναι σε θέση να 
φιγουράρει σχεδόν πρώτος στην γκάμα της 
εταιρίας ως προς την αποδιδόμενη ισχύ. Με 
400Wrms στα 8Ω και διπλάσια ισχύ στα 4Ω, 
ξεπερνιέται μόνο από τα τιτάνια μονομπλόκ 
Model 925, και αυτό κατά μόλις 30W. H εμφά-
νιση, με την οθόνη ενδείξεων στα δεξιά και το 
layout των πλήκτρων, θυμίζει έντονα τον προ-

ενισχυτή Capri S2, και αυτό δεν είναι τυχαίο, 
καθώς ο νέος Continuum στην ουσία εμπεριέ-
χει έναν Capri, και μάλιστα φέρει προενισχυτι-
κές εξόδους, τόσο XLR όσο και RCA με τα ίδια 
χαρακτηριστικά αντίστασης εξόδου. Είναι, με 
άλλα λόγια, πανέτοιμος για διενισχύσεις. Λει-
τουργικά, όλα κυλούν ομαλά και το ρυθμιστι-
κό στάθμης με την οπτική τεχνολογία του για τη 
μετάδοση της ρύθμισης (και το οποίο επενερ-
γεί σε solid state κύκλωμα που υλοποιεί αντι-
στάσεις)  υπόσχεται απεριόριστες ώρες χρή-
σης χωρίς προβλήματα θορύβου και έλλειψης 
ισορροπίας ανάμεσα στα κανάλια, ακόμα και 

για τις πιο μικρές ρυθ-
μίσεις.  Παρέχονται 
199 βήματα ρύθμι-
σης του 0,5dB σε ένα 
εύρος που φθάνει τα 
99,5dB. Η αίσθηση 
του volume στο χέρι 
είναι ακόμα καλύτερη 
από τη γυαλάδα του 

περιστροφικού ρυθμιστικού, σε μια επίδειξη 
τελειότητας σαν αυτές που μας έχει συνηθίσει 
η εταιρία. Παρέχεται ρύθμιση της ισορροπίας 
των καναλιών μέσω του πλαστικού τ/χ, σίγα-
ση και επιλογή της πολικότητας του σήματος 
(phase), με τα δύο τελευταία να επιλέγονται 
και από την πρόσοψη από πιεστικά πλήκτρα, 
που ανάβουν ενδεικτικά led. Υπάρχουν δύο 
είσοδοι RCA και δύο XLR και πλήκτρα απευ-
θείας επιλογής τους, ενώ μία ακόμα είσοδος 
λειτουργεί ως bypass, για χρήση με εξωτερι-
κό προενισχυτή ή πολυκάναλο αποκωδικο-
ποιητή. Η πρώτη single ended είσοδος μπο-
ρεί να μετατραπεί σε phono stage ή σε DAC 
και το κομμάτι της δοκιμής διέθετε το δεύτε-
ρο. Δεν υπάρχουν άλλες ευκολίες - ωστόσο, 
αν ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να θέσει την 
οθόνη σε κατάσταση αυτόματου σβησίματος 
μετά από λίγες στιγμές από τη ρύθμιση καθώς 
και να μετατρέψει την είσοδο bypass σε είσοδο 

ΣΧΟΛΙΟ

Εκεί που έχουν πάει οι τιμές στα ulta high 
end προϊόντα, η περίπτωση του Continuum 
S2 δείχνει ακόμα και ως ευκαιρία. Πρωτο-
κλασάτος προενισχυτής, τελικός ενισχυτής 
και DAC στο ίδιο σασί, με τόσο μεγάλη ισχύ 
και τέτοια ποιότητα κατασκευής, σε τιμή 
που παραμένει τετραψήφια.

...η νέα εποχή 
της Jeff Rowland δεν 

έχει όρια...
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γραμμής, με αφαίρεση του πατώματος του ενι-
σχυτή και παρέμβαση σε δύο βραχυκυλωτή-
ρες (jumpers). Ο Continuum S2 εκκινείται από 
διακόπτη στην πλάτη του και δεν τίθεται σε κα-
τάσταση stand by. Παράγει σχετική ζέστη χω-
ρίς ποτέ να το παρακάνει και φέρει τις γνωστές 
διπλές μπόρνες της Cardas, που κανονικά δέ-
χονται μόνο δίχαλο και (με πολύ προσοχή για 
να μην ακουμπήσουν στο σασί) μπορούν ακό-
μα να δεχτούν γυμνό καλώδιο και μπανάνα.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Ο Continuum S2 είναι ο πιο ισχυρός ενισχυτής 
που έχω ποτέ φιλοξενήσει στα συστήματα του 
σπιτιού μου και ταυτόχρονα ο μόνος ενισχυ-
τής που κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στην 
παντελώς αόρατη φύση του αγαπημένου μου 
ολιγόβατου Tripath TA2020. Η Τάξη Δ ποτέ 
δεν ήταν του γούστου μου, με εξαίρεση το μι-
κρό αυτό θρυλικό τσιπάκι, το οποίο όμως δεν 
μπορεί να σταθεί μουσικά από μόνο του με ψη-
φιακή πηγή, παρά μόνο με βινύλιο. Έτσι, το 
έχω ταιριάξει με ενεργό προενισχυτή (single 
ended fet) για να του δίνει γεύση όταν παίζω 
τα CDs ή τα αρχεία μου. Ο Continuum έχει βέ-
βαια πολύ περισσότερη ισχύ, κάπου 40 φορές 
τα watts του KingRex, κι έτσι δικαιολογεί την 
τιμή του, αφού τον ανταγωνίζεται σε καθαρό-
τητα και απουσία χαρακτήρα (κανένας γραμμι-
κός ενισχυτής >50W δεν έχει μπορέσει κάτι τέ-
τοιο). Παράλληλα, δε χρειάζεται τιουνάρισμα, 
καθώς ο Jeff Rowland τον συνοδεύει με ένα 
εκπληκτικό τμήμα προενίσχυσης που τον κάνει 
όσο «αναλογικό» χρειάζεται για να μείνει κα-
νείς με το στόμα ανοιχτό από τη διαφάνεια, την 
ανοιχτοσύνη και τη γλυκύτητα στις γυναικείες 

φωνές. Αυτή η γενιά μού άρεσε περισσότερο 
από τις παλαιότερες, ίσως επειδή ο Continuum 
S2 δε στηρίζεται πια σε ICE, αλλά σε διακοπτι-
κό module της νορβηγικής Pascal. Μπορεί οι 
μετασχηματιστές Lundahl να είναι σταθεροί σε 
όλες τις γενιές, όμως βρήκα αυτή την ενσάρκω-
ση πιο γραμμική και μουσική, ειδικά στα άκρα 
του φάσματος. Τα πρίμα είναι φωτεινά και εκτε-
ταμένα (περιοχή όπου το Tripath σκοτεινιάζει) 
και η καμπύλη τους δείχνει να είναι ανεξάρτητη 
του φορτίου. Τα μπάσα είναι πολύ γεμάτα και 
στις δύο οκτάβες και έχουν περίφημα σώματα, 
ακόμα και στην τρίτη οκτάβα (80-160Hz). Δεν 
υπάρχουν ξηρότητα και απότομοι τρόποι που-
θενά στο χαμηλό. Γενικά, η τονικότητα του ενι-
σχυτή είναι σα χάρακας, αλάνθαστη, κάτι που 
σπάνια συναντάς σε ενισχυτές με γραμμική τε-
χνολογία. Εδώ θεμελιώνεται η απουσία χαρα-
κτήρα του Continuum S2 και αναδεικνύεται με 
έμφαση χάρη στη μυθική ησυχία ανάμεσα στις 
νότες, την έλλειψη αδράνειας στις μεταβατικές 
και την ικανότητά του να ανεβάζει στάθμες με 
την άνεση που ένα supercar ανεβάζει στροφές, 
ενώ παραμένει κρυστάλλινα καθαρός. Αυτό 
το σημείο θέλει προσοχή αν ταιριαστεί με μι-
κρό ηχείο, καθώς  η συμπίεση των μεγαφώ-
νων έρχεται απότομα και με τρόπο ασυνήθιστο 
(ως ξαφνική σκληράδα χωρίς προηγουμένως 
να παραμορφώνουν) και μπορεί να το «σπά-
σει». Αντίθετα, όταν τοποθέτησα τον ενισχυτή 
με τα μεγάλα ηχεία του σπιτιού, που αντέχουν 
300W, αυτός παρέμεινε πολύ απαλός ακόμα 
και σε εκκωφαντικές στάθμες. Θεωρώ πως πο-
λύ δύσκολα θα τον φέρει κανείς στο όριό του, 
ακόμη και με ηλεκτροστατικά. Η σκηνή αντα-
ποκρίνεται στο χρονισμό του, όντας ψηλαφητή 

και αέρινη, διαρκώς ρέουσα με συκλονιστικά 
συνεχή τρόπο και χωρίς κενά και μόνο κάποιες 
στιγμές φάνηκε να γίνεται λίγο πιο προοδευτι-
κός (λιγότερο ακαριαίος), κυρίως όταν το πρό-
γραμμα εμπεριείχε έντονο βαθύ χαμηλό. Κα-
μία σχέση όμως με το βάρος/αργοπορία που 
συνοδεύουν τους τυπικούς 200άρηδες. Το 
πόσο αποκαλυπτικός είναι φάνηκε στο πόσο 
καλά με άφησε να διακρίνω τις λεπτές διαφο-
ρές ανάμεσα στην αναλογική και την ψηφιακή 
σύνδεση του player, με την τελευταία να μπο-
ρεί να σταθεί άνετα απέναντι σε ανεξάρτητους 
DAC, που κοστίζουν ένα μεγάλος μέρος της τι-
μής του Jeff.

ΣΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο Continuum S2 αποτελεί ένα κόσμημα για 
το ρακ, τόσο οπτικά όσο και ηχητικά. Θα οδη-
γήσει τα πάντα χωρίς εκπτώσεις, θα... εξαφα-
νίσει εύκολα ακόμα και πολύ μεγάλα ηχεία 
και δε θα επιβάλλει κάποιον τονικό χαρακτή-
ρα στις πηγές ή τις ηχογραφήσεις. Κι ενώ δι-
αθέτει υπερ-άφθονη λεπτομέρεια, θα παρα-
μείνει απαλός και πεντακάθαρος υπό πίεση, εί-
τε μιλάμε για μεγάλες εντάσεις είτε για δύσκο-
λες ηχογραφήσεις. Είναι δηλαδή ένας ενισχυ-
τής πολύ κοντά στο ιδεώδες, τουλάχιστον για 
όσους ακροατές επιλέγουν τον πιο απέριττο και 
ουδέτερο solid state ήχο έναντι των λυχνιών. 
Κατά τη γνώμη μου, συνεπώς, ο Continuum 
S2 είναι από τους ελάχιστους ολοκληρωμέ-
νους της υψηλής κατηγορίας που δικαιολο-
γούν απόλυτα το κόστος τους. n
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