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Onkin selvää, että valmistaja on tosissaan. 
Jo pelkän teknisen rakenteen osalta pyynti-
hinta alkaa nopeasti vaikuttaa varsin koh-
tuulliselta. Singaporelainen Denafrips val-
mistuttaa tuotteet Kiinassa, mikä osaltaan 
selittää hallittua hintapolitiikkaa. 

PURISTINEN 
Venus 2 on asiallinen myös ulkoisesti. Pak-
susta alumiinista valmistettu runko on työs-
töltään enemmän luokkaa vakuuttava kuin 
tappiin saakka viimeistelty. Väriksi voi va-
lita eloksoidun mustan tai hopean. Massiivi-
nen paino lepää kolmen kartiomaisen alumii-
nijalan varassa. Näiden pohjassa on pienet 
kuminapit pehmentämässä alustakontaktia.

Tavanomaista kapeampi kotelo ei sisäl-
lä näyttöä tai muutakaan ylimääräistä. Toi-
minnoille on omat painikkeensa (input + ja -, 
vaiheenkääntö, os-/nos-tila, mute ja mode) ja 
oranssinpunaiset ledit ilmaisemaan valinto-
ja. Ledien alla olevat, pienellä fontilla kirja-
tut tekstit näkyvät huonosti kauempaa. 

Takapaneeli sisältää erinomaisen kattavat 
ottoliitännät. Koaksiaaliotot sekä rca- että 
bnc-liittimillä, kahdet aes/ebut, hdmi:llä to-
teutettu i2s, usb ja optinen. Antoliittimet löy-
tyvät sekä rca:na että xlr-liittimin aidosti ba-
lansoituina. Mainittakoon, että virtaliitin 
tulee Furutechilta. 

Käytettävyys on kaksijakoista. Perustoi-
minnot hoituvat helposti suoraan napeista, 
mutta esimerkiksi os-tilan suodatinvalinnat 
(sharp, slow) valitaan hieman hankalas-
ti mute- ja mode-painikkeita nopeasti  

D
enafrips-tuoteperheen muuntimet 
ovat toteutukseltaan kiinnostavia, 
sillä ne eivät sisällä tavanomaisia 
da-muunninpiirejä. Sen sijaan ne pe-
rustuvat r-2r-tikapuukytkentään, jos-
sa joukko tarkkuusvastuksia hoitaa 

bittien muunnosprosessin. 
Kytkentä on teoriassa simppeli eikä sisäl-

lä eksotiikkaa, vaikka moni toisin luulee. Al-
vin on kuitenkin vienyt toteutuksen pitkälle 
niin osien laadun kuin esimerkiksi virtaläh-
teen järeyden osalta. Niinpä Venuksen ra-
kenne on poikkeuksellisen vakuuttava. Vas-
taava toteutus on sitten muussa mallistossa 
skaalattu alas- tai ylöspäin hinnan mukaan. 

Testiin lennätetty Venus 2 edustaa tarkal-
leen malliston keskiluokkaa. Sen yläpuolel-
la ovat mallit Terminator 2 ja Terminator+ 
sekä alapuolella Pontus 2 ja Ares 2. Käytän-
nössä noin 3 000 euron hintaluokka on jo an-
tanut melko lailla vapaat kädet toteutuksel-
le. Niinpä ei tule varsinaisena yllätyksenä, 
että sisus on täynnä kuin se kuuluisa turu-
sen pyssy. 

Rakenne on myös hienostunut. Kotelon 
yläosa on pyhitetty muuntimelle, massiivi-
selle EVOX/WIMA-kondensaattoripatteris-
tolle, vastusverkostolle ja aputoiminnoille, 
kuten Amaneron usb-piirille ja tcxo-kellopii-
reille. Erikseen on mu-metallisuojattu alaosa 
kaksine rengassydänmuuntajineen massii-
viselle virranhallinnalle. Toteutus on myös 
aidosti balansoitu, ja molemmille kanavil-
le on muun muassa omat fpga-piirit. Myös 
dsd-purku on toteutettu vastuksin.
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Usealla satunnaisella modernin pop-musii-
kin näytteellä ero vaikkapa alle satasen Top-
ping D10:een olikin pienempi kuin hinnan 
perusteella uskoisi. Kokemukseni perusteel-
la tästä ei kannata vetää sellaisia päätelmiä, 
jotka johtaisivat säröarvojen ja sinad-mit-
tausten glorifioituun makkaramyllyratkai-
suun. Musiikki ei ole kantti kertaa kanttia 
tai kilohertsin vinkua, vaikka toki makunsa 
kullakin. 

Niinpä viipyilin menneessä ja viihdyin oi-
kein hyvin, kiitos. Tästä päästään tarkem-
min Venuksen olemukseen. Se todellakin 
kaunisteli levytettyä totuutta, mutta teki sen 
ymmärryksellä ja ennemminkin restauroi-
den kuin uudisrakentamalla. Madrigaalien ja 
motettien maailmassa salikaiut veivät sinne 
jonnekin, ja kaunis saturaatio valaisi sateen-
kaarena pölyiset puitteet. Vaikka äänitteen 
tilainformaatio avautuikin lähes kiitettäväs-
ti, niin tunnetila sitäkin paremmin.   

Venuksen vahvuudet oli helpoin tunnistaa 
siellä, missä luonnollisilla äänillä oli 

peräjälkeen painamalla. Lisäksi oversamp-
ling-valinnat ilmaistaan kömpelösti ledein, 
jotka näyttävät ylinäytteistyskertoimen (44, 
48, 1x, 2x, 4x, 8x, dsd). Mukana ei tule kau-
kosäädintä, eikä sellaista saa lisävarusteena-
kaan. Jäin kaipaamaan kunnollista, informa-
tiivista näyttöä.

KAIKILLE KAIKKEA, TOISILLE ENEMMÄN
Suoraan Briteistä edelliseltä testaajalta työn 
alta saapunut Denafrips oli valmiiksi huolel-
la sisään ajettu. Niinpä aloitin varsinaiset 
kuuntelut jo pari päivää koneen saavuttua. 
Äänilähteinä käytin MacBook Airia Roonilla 
ja Audirvanan tuoreimmalla versiolla sekä 
Tentlabsin b-Drive-cd-pyöritintä aes-ebu-kyt-
kettynä. Heti alussa ilmeni, että Venuksella 
oli korville annettavaa. 

Rasittamaton ja korville helppo ääni oli ha-
vaittavissa niin nos- eli non-oversampling 
kuin os- eli oversampling-tilassa. Ensin mai-
nittu oli ikään kuin kosteampi, runsaampi, 
rauhallisempi sekä äänikuvaltaan hieman 
syvemmälle vetäytyneempi. Sanon heti, että 
omaan korvaani ja musiikkikirjastooni sovi-
tettuna nos soi lähes kaikilla näytteillä kiin-
nostavammin.

Os-tilassa tätä lähinnä oli slow filter, joka 
toisaalta jäi omasta mielestäni melko turhak-
si välimuodoksi. Jos näet kaipasi selvästi rä-
väkämpää ja suoraviivaisempaa menoa, niin 
sitä tarjosi sharp filter. Kaikki on kuitenkin 
suhteellista. Rinnalla olleet integroituun 
da-piiriin perustuvat dacit olivat järjestäen 
rytmillisesti napakampia, iskuääniltään te-
rävämpiä ja kokonaisuutena hifistyneempiä. 
Mikäli makuni uisi raskaammilla vesillä tai 
oletusarvoni olisi musiikillisesti enemmän 
tässä ja nyt, olisivat ne olleet vierailijaa kor-
vamääräisesti parempia vaihtoehtoja.

Vaan kun ei. Kuuntelen mieluummin Kare 
Eskolan terapianomaista analyysia sukka-
housumusiikista Yle 1:ssä kuin vaikkapa 
Radio Novan tuorepuristettua iltapäivää. En 
tunnustaudu Euroviisujen tai UMK:n ystä-
väksi vaan vierailen mieluummin nuhjuisis-
sa piensaleissa, vaikka sitten tv-ruutuni vä-
lityksellä. Ja kun ostan levyn, sen säveltäjä 
lienee kuollut ja kuopattu vuosisata tai nel-
jä sitten. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 
Venus olisi toistanut kaikkea kaikille. Se tar-
koittaa sitä, että se kaivoi enemmän sieltä, 
missä oli jotakin kaivettavaa. Monella näyt-
teellä sen varsinaiset hyveet olisivat jääneet 
huomaamatta, mikäli olisin tyytynyt tuup-
paamaan elektronista menomusiikkia tai 
ProToolsilla riepoteltua raitamassaa. 

DENAFRIPS VENUS 2

Hinta n. 3 000 €

Lisätietoja denafrips.com

Mitat (lxkxs) 32 x 33 x 8 cm

Paino 8 kg

Tulot 1x optinen, 1x koaksiaalinen, 1x bnc, 
1x usb, 2x aes/ebu

Lähdöt 1x rca, 1x xlr

Signaalit usb ja i2s: 5,6448 MHz (dsd2x), 
11,288 MHz (dsd4x), 24 bit / 384 kHz

muut: 2,8224 MHz (dsd1x),  
24 bit / 192 kHz

Muuta r2r-arkkitehtuuri, os- tai nos-moodi, 
musta tai hopea
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HAASTATTELUSSA ALVIN CHEE, DENAFRIPS

JUSSI ARVIO (JA): Mitkä ovat da-muuntimien osalta 
suunnittelunne tavoitteet ja periaatteet?
ALVIN CHEE (AC): Mittaukset tulevat toisena, havain-
nointi ja kuuntelu ensimmäisenä. Särö ei ole enää ny-
kyisillä tasoilla äänen kannalta oleellinen seikka. Esi-
merkiksi 0,003 % harmonisella säröllä (thd) ei ole 
merkitystä. Sen sijaan pyrkimys kohti tätä alhaisem-
paa säröä saattaa olla jopa haitallista (äänelle). Toi-
mimalla kuten toimimme, äänessä säilyy analoginen, 
miellyttävä ominaisuus.

JA: Jos sinun pitäisi nimetä yksi tai kaksi asiaa, mit-
kä olisivat tärkeimmät suunnittelun kannalta ja miksi?
AL: Arkkitehtuurin lisäksi virtalähde on kriittisin. 
Vaikka se ei tuota ääntä, niin se varmistaa hyvän ää-
nen lähtökohdat. Kaikissa tuotteissamme on hinta-
luokissaan massiivinen ja korkealuokkainen lineaari-
virtalähde vakiona.

JA: Kuinka käyttämänne r-2r-muunnin eroaa esimer-
kiksi sigma–delta-muunnoksesta?
AL: R-2r-muunninarkkitehtuuri on ”primitiivisin” tapa 
muuttaa bitit jännitteeksi. Se on myös nykyisis-
tä vaihtoehdoista soveltuvin musiikin toistamisek-
si. Vaikka r-2r-arkkitehtuuri häviää useimmiten mit-
tauksissa delta–sigma-muuntimille, niin se tarjoaa 
äänenlaadullisesti jotakin enemmän; musikaalisuut-
ta ja läpinäkyvyyttä, jota valtalinjan muunninpiirit ei-
vät tavoita.

JA: Mitä voidaan vielä parantaa (da-muuntimissa)?
AL: Todellisissa parannuksissa vastaan tulee muun 
muassa fyysinen tilarajoitus. Niinpä valmistamme 
erillisiä DDC-tuotteita, jotka eristävät häiriöt optises-
ti, uudelleenkellottavat ja bufferoivat signaalin kor-
kealaatuisilla kellopiireillä. Prosessi poistaa signaa-
lista jitterin, ja lopputulos on esimerkiksi jo sinänsä 
hyvää usb-ottoa parempi.

JA: Miten suhtaudutte mqa:han?
AL: Tuotteemme eivät toistaiseksi tue mqa:ta. Pe-
rehdymme kuitenkin asiaan muodostaaksemme tar-
kemman käsityksen.

TESTI
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TAITEN TOTEUTETTU
SUORAAN VALMISTAJALTA tilattava 
Denafrips Venus 2 osoittautui laatupe-
liksi. Tiiviisti summaten siinä on hyvät 
mittaustulokset, tarkka ääni sekä perin 
juurin vakuuttava olemus. 

ERINOMAISET MIT TAUSTULOKSET | HY VÄ ÄÄNI  | 
VAKUUT TAVA VIIMEISTELY | KAT TAVAT LIITÄNNÄT

KÄY T TÖLIIT T YMÄ

+

-

tilaa. Tai kun äänessä itsessään on jotakin 
kiinnostavaa ja omintakeista. The Carpen-
ters, Frank Sinatra, Josquin Desprez, Vassilis 
Tsabropoulos tai vaikkapa Joan Baez. Siinä 
soittolistalle sopivia ehdokkaita, kun halusi 
uuttaa musiikin nuoteista. Turhan runollis-
ta? Siitä saatte syyttää Denafripsia. 

Oma referenssini perustuu sekin r-2r-ra-
kenteeseen. Totaldacia ja Denafripsia yhdis-
tääkin tietynlainen notkeus, soljuvuus ja 
suodattamaton pidäkkeettömyys. Se on myös 
luonnollista viipyilyä, inhimillistä kosket-
tavuutta ja puutteita siellä, missä korva sen 
sallii. Omasta mielestäni on hyvä asia, mikä-
li laite ei ohjaa keskustelua taajuuskaistan 
numeraalisiin vakioväittämiin tai muuten-
kaan yksiselitteisiin lokeroihin. 

Kaksikosta Denafrips saattoi jopa olla as-
teen pari äänenvärissään lämpimämpi. Reso-
luutioltaan se oli Totaldacin luokkaa, ellei 
jopa tarkempikin. Vaan hienoinen ero jäi. Se, 
jonka avulla referenssi on viihtynyt paraa-
tipaikalla jo vuosia. Kyseessä ei ole yhden 
suureen niskalenkki, vaan puhtaasti subjek-
tiivinen tunne, joka syntyy aina musiikkia 
kuunnellessa. 

VENUKSEN KAUTTA AREKSEEN
Useimmiten korkein kannustus tuotteelle on 
se, että testaaja päätyy ostamaan sen. Omal-
la kohdallani näin on käynyt silloin tällöin. 
Mieleen tulee vuonna 2013 testaamani San-
ders 10c-elektrostaattikaiutin vahvistimi-
neen sekä vuonna 2016 Totaldac-da-muun-
nin sekä tuoreimpana Solaudio Fusion Gen 
2-kaiuttimet. Toki viimeksi mainitun osal-
ta ääni hioutui lopulliseen kuosiinsa yhteis-
työssä valmistajan kanssa.

Tällä kerralla niin ei käynyt kahdesta 
syystä; ensinnäkin vanha referenssi veti 
edelleen pidemmän korren ja toiseksi siksi, 
että Venus 2 ei ole aivan ilmainen. Vaan ei-
päs hoppuilla. Niin vakuuttava suoritus kui-
tenkin oli, että päätin tilata malliston edulli-
simman Ares 2:n (noin 900 euroa) ja vieläpä 
kuulematta. Mikäli se tuo tullessaan edes 
hieman isosiskonsa geenistöstä, niin se ajaa 
paikkansa edullisena referenssinä sekä kuu-
lokejärjestelmäni vakiopalikkana. Alvinin 
mukaan eroja Venukseen toki on, mutta että 
saatan myös yllättyä – positiivisesti. Aika 
näyttää. n
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MITTAUSTULOKSET
Denafripsin da-muuntimen suoritusky-
ky on referenssiluokkaa. Muuntimen 
kolme digisuodinvalintaa ovat taajuus-
vastetta lukuun ottamatta mittaustu-
loksiltaan samat. NOS-asetuksella vas-
te alkaa vaimentua jo kuuloalueella 
ollen kolme desibeliä hiljaisempi 14 ki-
lohertsillä. Sekä sharp että slow-suo-
timet OS-asetuksella toistavat 20 
kilohertsiin ja ovat 44,1 kilohertsin sig-
naalilla lähes identtiset. 192 kilohertsin 
signaalilla NOS- ja slow-asetukset vai-
menevat selvästi ennen fast-vastetta.

Impulssivastetta ei voitu mitata, sillä 
usb-ottoa käytettäessä yhden samplen 
mittaiset lyhyet purskeet eivät näyttä-
neet tulevan analogilähdöistä läpi. Kel-
lo on äärimmäisen tarkka. Usb-otossa 
on koaksiaaliottoa vähemmän jitteriä, 
mikä ilmenee päätaajuuden vähäisem-
pänä huojuntana. NOS-tilassa jitter-tes-
tin pohjakohina on pari desibeliä kor-
keammalla kuin OS-tilassa, mutta ero 
on teoreettinen. Mukana on aavistus 
50 hertsin kerrannaisia, mutta ne ovat 
merkityksettömän alhaisella tasolla.

Valmiustilan tehonkulutus on euroop-
palaisittain liian suuri, yli kahdeksan 
wattia. Päävirtakytkintä ei ole. Käytös-
sä tehonkulutus kaksinkertaistuu. Val-
mistaja suosittelee laitteen jättämistä 
päälle vuorokauden ympäri parhaan ää-
nenlaadun saamiseksi.

DENAFRIPS VENUS II

Tehonkulutus, valmiustila/käytössä 8,5/16,4 W

Linjalähdön maksimiantojännite, xlr 4,15 V

Da-muunnin 

Xlr-linjalähtö, koaks. digiotto OS, Sharp

Häiriöetäisyys, A-paino 115 dB

Harmoninen särö, 20 Hz/1 kHz 0,0018/0,0009 %

Intermodulaatiosärö, 2nd/3rd 0,0007/0,0003 %

Kanavaerotus, 1/20 kHz 108/82 dB

Kanavatasapaino 0,0 dB

Lineaarisuus, 16/24 bit -95/-112 dBFS

Kellon tarkkuus, 20 kHz 3,7 ppm

Jitter, 16 bit/44,1 kHz, coax 132 ps

Ylärajataajuus, -3 dB, 44,1/192 kHz

-OS, Sharp 20/80 kHz

-OS, Slow 20/62 kHz

-NOS 14/62 kHz

Jitter usb-otolla.

Yhden kilohertsin sinisignaalin tuottama  
särö spektri. Näytteenottotaajuus tai toimintatila  
(nos, sharp, slow) ei vaikuta spektriin.

Taajuusvasteet xlr-analogilähdöstä. 44,1 kHz Fast 
musta, Slow punainen, NOS sininen. 192 kHz Fast 
magenta, Slow ja NOS oranssi.

Jitter koaksiaaliotolla.

Harmonisen särön määrä alenevalla tallennusta-
solla. Sharp sininen, NOS punainen.
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