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LINJAKKUUDELLA 

TRAFOMATIC ELEGANCE EVOLUTION -INTEGROITU PUTKIVAHVISTIN

Serbialaisen putkilaitevalmistaja Trafomaticin uusi tulemi-
nen Suomeen tapahtuu päivitetyllä Evolution-mallistolla. 
Pienitehoisten single end -vahvistinten ohessa saatavilla 
on myös ruudikkaampia ja vuorovaiheisia putkosia, kuten 
kokeilussa käynyt Elegance Evolution.

S erbiassa toimiva Trafomatic aloitteli 
audioalan toimintaansa muuntaji-

en valmistuksella, mutta siirtyi sitten 
tuottamaan myös putkitoimisia vahvis-
timia, joita tuotiin Suomeenkin kymme-
nisen vuotta sitten. Maailmalla hyvän 
vastaanoton saanut vahvistinmallisto 
on sittemmin kasvanut melkoisen 
mittavaksi, ja se käsittääkin tätä nykyä 
jo alun kolmatta kymmenettä laitetta. 
Etu- ja päätevahvistimia, integroituja, 
kuulokevahvistin, levysoitinesivahvistin 
ja niin edelleen.

TEKSTI JA KUVAT: JAAKKO ERÄPUU

Sasa Čokičin ja Darko Sasičin luotsaa-
man yrityksen tuotekatalogi on parasta 
aikaa uudistumassa. Kokeiluun uuden 
maahantuojan suopealla myötävaiku-
tuksella suoraan tehtaalta saatu Ele-
gance edustaa uutta Evolution-sarjaa 
yhtenä sen järeimmistä.

Elegantti esillepano
Trafomatic Elegance Evolution on ulkoi-
sesti näyttävä ja tasokkaan oloinen, 
jopa luottamusta herättävä putkivah-
vistin. Viimeistelytaso on moitteeton ja 

rakenne vankka. Painoakin laitteelle on 
kertynyt täydet 22 kilogrammaa. Kyt-
kimet ja säätimet toimivat jämäkästi. 
Lisävarusteena toimitettava kaukosää-
dinkin noudattaa elegantin tyylikästä 
linjaa käteenkäyvine muotoiluineen ja 
minimalistisine toimintoineen. Kapu-
lalla säädetään vahvistimen sisältämän 
moottoroidun Alps-voimakkuudensää-
töpotentiometrin toimintaa, ei muuta.

Elegance Evolution on vuorovaihe-
toiminen, ab-luokkainen integroitu 
putkivahvistin, joka hyödyntää pää-

LADATTU
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teasteessaan neljää KT88-sukuista 
6550-tetrodia. Näillä eväillä syntyy 2 x 
50 watin teho kahdeksan ohmin kuor-
maan. Etuasteen tuplatriodiparit ovat 
tyyppejä ECC81 ja ECC82. Eli yleistä 
ja tarvittaessa helposti hankittavaa 
tavaraa. Ensiasennusputket ovat kaikki 
venäläisperäistä nykytuotantoa, vaikka 
niiden leimat Tung-Soleineen ja Ultro-
neineen NOS:siin viittaavatkin.

Pääteputkien biasointi hoituu tarvit-
taessa manuaalisesti. Laitteen oikean-
puoleisen kyljen kannen takana sijait-
sevat säädössä tarvittavat mittapisteet. 
Trafomatic on tullut kuluttajaa vastaan 

harvinaisen pitkälle, sillä vahvistimen 
mukana toimitetaan jopa yleismittari 
jännitteiden monitorointiin. Toimen-
piteitähän tarvitaan toki harvoin, 
useimmiten vain pääteputkien vaihdon 
yhteydessä, mikä tullee ensimmäisen 
kerran eteen vasta jokusen tuhannen 
käyttötunnin jälkeen.

Neljällä linjaotolla varustetun vah-
vistimen peräseinästä löytyvät tuhdit 
kaiutinlähdöt niin neljän kuin kahdek-
sankin ohmin kuormille. Virtakytkin on 
sijoitettu vasemmanpuoleiselle kyljelle, 
jossa se on virtalähteen tuntumassa. 
Fiksu tapa minimoida vahvistimen 
sisällä verkkojännitettä kuljettavan 
kaapelin pituus ja sen mahdollisesti 
aiheuttamat häiriöt.

Globaalia takaisinkytkentää useim-
pien vuorovaiheisten pentodikytket-
tyjen vahvainten tapaan hyödyntävän 
Elegance Evolutionin toistokaistaksi 
kerrotaan 10 – 45 000 hertsiä. Eli 
päätemuuntajien valmistuksen pitkät 
perinteet näkyvät sekä ylä- että alapään 
ulottuvuutena.

Jäntevästi seurattava
Trafomatic Elegance Evolution pääsi 
osoittamaan ajokykyään useamman-

kin kaiutinparin kera. Kyytiä saivat 
vuorollaan niin Yamamuran kahdek-
sanohminen ja noin 88 desibeliä per 
watti herkkä minimonitori kuin desi-
beliä sitä epäherkempi neliohminen 
Boenicke W5 SE sekä sopivasti tes-
tattavaksi tullut Totemin Tribe Tower 
(neljä ohmia, 89 desibeliä/watti), joka 
osoittautui oivalliseksi kumppaniksi 
50-wattiselle ja tiukkaotteiselle Tra-
fomaticille. Musiikkia vahvaimeen 
lykkäsivät MacBook Pro ja Line Magne-
tic -cd-soitin, W-NOS-dacilla ja ilman. 
Kaapelointi oli virtaletkuja lukuun 
ottamatta Yamamura Milleniumia.

Kun on riittävän kauan peuhan-
nut putkivahvainten kanssa, osaa jo 
toimintaperiaatteen ja käytetyn putki-
tuksen perusteella haarukoida putko-
sen soundimaailman suurin piirtein 
kohdilleen jopa kuulematta sitä. Niinpä 
Trafomatic ei päässyt varsinaisesti yl-
lättämään, jos nyt ei sitten yllätyksenä 
pidä hämmentävän tiukkaa bassokont-
rollia, jossa esiintyi jopa transistoria-
lisia piirteitä. Järkähtämättömyyttä ja 
jäntevyyttä.

Ok, edellä mainitulla sanaparilla on 
tullut ennenkin kuvailtua takaisinkyt-
kennällä linearisoitua, särökäyttäyty-
miseltään maltillista röörimasiinaa, 
jonka lähtöimpedanssi on putkoseksi 
pieni ja vaimennuskerroin puolestaan 
iso. Elegance Evolutionin numeraali-

Päätemuuntajien valmistuksen 
pitkät perinteet näkyvät sekä ylä- 
että alapään ulottuvuutena.

JAAKKO ERÄPUU on maa-
seudun rauhassa asuva, laadu-
kasta ääntä suuresti arvostava 
äänentoiston rautainen ammat-
tilainen, yli neljännesvuosisadan 
kokemuksella. Rytmimusiikin 
levyarvosteluista journalistisen 
uransa aloittanut ja sittemmin 
myös hifiin korvansa kallistanut 
audiokonkari poimii kokeilta-
vaksi laitetarjonnan valtavirrasta 
poikkeavia mielenkiintoisia 
tuotteita.

Kuka?

sia arvoja en näiltä osin tunne, mutta 
epäilen vahvasti olevani oikeilla jäljillä. 
Joka tapauksessa: Trafomatic on saanut 
aikaiseksi sekä alapään murinoiden 
kontrollin että illuusion bassojen pi-
däkkeettömästä potkusta, mikä nyt ei 
ole ollut ihan itsestäänselvyys näissä 
oranssihehkuisissa yhteyksissä. 

Ja vielä: pienikokoisiin jalustakaiutti-
miin on melko usein rakennettu sisään 
tietty, ikään kuin kokoistaan isompi 
soundi keski- tai yläbasson korostu-
mineen. Tätä ilmiötä löytää halutes-
saan myös muuten tasapainoisesta 
pikku-Boenickesta. Vaan Trafomaticpa 
tuntuu loiventavan lievän bassokoros-
tuksen liki olemattomaksi – niistämättä 
silti kaiuttimen alapään ulottuvuutta. 
Temppu sinänsä, ja omiaan selkeyttä-
mään esimerkiksi sitä rockvetoisten 
hifistien arvostamaa tuplabassarinap-
setta, jonka he mieltävät musiikillisten 
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Tehtaan poimimat vakioputket välittivät 
rouheimman rockin energiasisällön hieman 
etevämmin.

elämysten oleelliseksi tekijäksi. Tokihan 
yhdenkin bassarin seurattavuudelle 
on iloa puuroutumattomuudesta, että 
sikäli.

Niin että, vaikka Elegance Evolu-
tion ei kuulostakaan laitteen nimenä 
erityisen rock-katu-uskottavalta, sen 
soundillinen ulosanti hälventää kyllä 
tehokkaasti mielikuvat punkkulasista, 
pienimuotoisesta jazzista ja romantilli-
sesta toistosta putkien hehkuessa. 

Fokus ja fiilis
Jos pitää EE bassot jämäkässä kont-

rollissa ja seurattavina, niin eipä ole 
valittamista sen muussakaan hahmo-
tuskyvyssä. Isonkin koneiston klassi-
nen musiikki vyöryy ilmoille hallitussa 
kuosissa. Sointivärit ovat neutraalit, ja 
dynamiikkaakin esiintyy. Soundi ei ole 
perinteisen putkimainen vaan pikem-
minkin puolijohdetyyppiseen tark-
kuuteen ja kuivakkuuteen kallellaan, 
joskaan ei millään muotoa steriili tai 
liioitellun teräväpiirtoinen.

Vahvistimen luoma illuusio läsnäolos-
ta on hyvä, mutta herkin intimiteetti 
jää selkosointisuudesta huolimatta osin 

välittymättä. Trafomatic pureutuu silti 
äänitteiden nyansseihin, niin musiikil-
lisiin kuin tuotannollisiinkin, varmalla 
joskin suoraviivaisella otteella. Tilatkin 
hahmottuvat hyvin tietystä ilmavuus-
vajeesta huolimatta. Toki saatahan olla, 
että ilmeisempi tilantoisto, jota jotkut 
vahvistimet auliisti tarjoilevat, on epä-
lineaarisuuden aiheuttamaa harhaa ja 
Elegance Evolution pitäytyy asiassa ja 
totuudessa.

Lämpöä tai musiikkiystävällistä 
kohteliaisuutta vahvistimen soinnissa 
esiintyy suhteellisen niukasti. Tämä ei 
suinkaan tarkoita sitä, että jos äänit-
teeltä sellaista löytyy, se jäisi täysin 
välittymättä. Ainakin silloin, jos ja kun 
vahvistimen kumppaniksi valikoituu 
keskivertoa täyteläisemmin ja rauhalli-
semmin soiva kaiutinpari, kuten edellä 
mainittu Totem tai vastaavat, nautin-
nollisuus on mahdollisuus.

Rytmisen kulkevuuden ja soinnillisen 
soljuvuuden lohkoilla liikutaan kohtuul-
lisuuden rajoissa. Näilläkään haminoilla 
vahvistin ei tee itsestään numeroa vaan 
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Soundillinen ulosanti hälventää tehokkaasti mie-
likuvat punkkulasista, pienimuotoisesta jazzista ja 
romantillisesta toistosta putkien hehkuessa.

fiilistelee musiikilla riehakkuuden sijas-
ta analyyttisin ja objektiivisin elkein, 
vakaasti ja soinnilliseen puhtauteen 
panostaen.

Putkijumppaa
Ei sillä, etteivätkö Elegance Evolutio-
nin kannella komeilevat putket hoitaisi 
hommiaan aivan kelvosti, kuten edellä 
olevasta käy ilmi, mutta ihminen ei 
olisi mies, jos hän ei yrittäisi tavoitella 
hyvyyden sijaan parhautta. Sitähän 
putkilaitteiden kulta-ajan rööreillä on 
usein ollut tarjota. No, ainakin vaihto-
ehtoista sointimaailmaa.

Käsillä ei ikävä kyllä ollut menneen 
maailman KT88-johdannaisia, ja taidet-
tiinhan laitteen manuaalissa varoitel-
lakin vakiopääteputkien korvaamista 
toisen tyyppisillä, joten putkijumppaa 
tuli harjoitettua vain etuasteen triodien 
kanssa. Sekä ECC81- että ECC82-put-
kia löytyi journalistin jemmoista useam-
paakin merkkiä ja versiota. Osin iske-
mättöminä NOS:seina, osin kohtuullisin 
käyttötunnein sisään ajettuina.

Putkilaitteiden asiantuntijoina esiin-
tyvät harrastajat liputtavat yleensä 
Telefunkenin, Siemensin, RCA:n Am-
perexin tai Mullardin putkien puolesta 
ja suhtautuvat esimerkiksi Philipseihin 
varauksella. Moisen takana taitaa olla 
se hifin harhaoletuksista hölmöin: kun 
se maksaa eniten, se on paras. Hol-
lantilaisen elektroniikkajätin tuotoksia 
saattaa myös rasittaa merkin maine 
jokamiesluokan valmistajana. No, hal-
poja eivät ole toki kaikki Philipsitkään, 
joskin Graalin malja -statuksen puut-
tuminen pitää hintatason kohtuullisena.

Tuumasta toimeen. Yhteen so-
vitettuina pareina talteen säilötyt, 
kevyesti käytetyt Filppaiset kehiin ja 
kuulolle. Kappas: jopa journalisti kuuli 
selvän eron. En kuitenkaan kutsui-
si eroa paremmuudeksi, sillä vaikka 

melkein-NOS:sit lisäsivätkin soinnin 
sävyrikkautta ja mehukkuutta akusti-
sella musiikilla, tehtaan poimimat va-
kioputket välittivät rouheimman rockin 
energiasisällön hieman etevämmin. 
Varsinkin särmän ja säihkeen mutta 
myös bassojen atakin.

Putkituksen aiheuttamiin erilaisuuk-
siin saattoi ainakin hiukan vaikuttaa 
vakioputkien käyttötuntien vähäisyys, 
sillä vahvistin oli ennen koeponnistusta 
sisäänajautunut maahantuojan hoteissa 
vain muutaman päivän ja journalistin 
tiloissakin vajaat kaksi viikkoa.

Puhdikas peli
Trafomatic Elegance Evolution osoit-
tautui linjakkaan laadukkaaksi vahvisti-
meksi. Sen tehovarat ja kyky ajella ma-
talammankin impedanssin kaiuttimia 
mahdollistavat istuvuuden monenlai-
siin systeemeihin. Vääntöä riittää hiu-
kan epäherkempienkin kovapuhujien 
kumppanuuteen, eikä hyvän signaali–
kohinasuhteen vuoksi tarvitse kartella 
vähän herkempiäkään kajauttimia.

Koekuuntelujen perusteella vahvistin 
istuu parhaiten täyteläisen ja rauhal-
lisen setin voimanlähteeksi, mutta jos 
miellyttävä balanssi ei ole preferens-
seistä päällimmäinen, vahvain taittuu 

räväkän rytmimusiikin revittelyyn 
rouheammillakin pömpeleillä.

Ulkoisen olemuksensa ja soinnillisen 
suorituskykynsä puolesta Elegance 
Evolution vaikuttaa hyvinkin hintansa 
väärtiltä. Onhan rapiat kolme ja puoli 
rahaa sievoinen summa, mutta samoille 
lukemille sijoittuvat monet vähemmän 
vakuuttavatkin putkoset. n

INFO

Hinta 3 645 € (kaukosäädin + 
150 €)

Edustaja Sound Factor Oy

Puhelin (09) 123 456

Lisätietoja www.soundfactor.fi
www.trafomatic.com

Tulot 4 x RCA

Lähdöt 4 & 8 Ohm kaiutinlähdöt

Mitat (l x k x s) 45 x 19,5 x 32 cm

Paino 22 kg

Muuta AB-luokka, kaukosäädin, 
käsisäätöinen bias

Teho 2 x 50W

Taajuusvaste 10 - 45 000 Hz

Ottoimpedanssi 100 kOhm


