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Een journalist die in hifi is gespecialiseerd, leert 
permanent bij. Ruim een jaar geleden, vóór de 
grenzen op slot gingen door Covid-19, kregen we 
het bezoek van Tetsuya Itani en twee van zijn 
medewerkers, die ons een hoogwaardige digitale 
versterker kwamen voorstellen. Bij Panasonic 
Electric Works, het moederbedrijf van Technics 
onder leiding van mevrouw Michiko Ogawa, is 
hoofdingenieur Itani de man achter de grote 
comeback van Technics. We hadden net een 
Diapason d'or toegekend aan de geïntegreerde 
versterker SU-G700 (zie nr. 688), maar dat was 
slechts een voorproefje van wat we die dag te 
horen zouden krijgen. In een notendop: een 
absolute transparantie, een subjectief 
onbeperkte bandbreedte, een subtiele mix van 
sereniteit en geweldige energie wanneer de 
muzikale boodschap dit vereist, een klankbeeld 
met geluidniveaus die men uit de vrije hand zou 
kunnen schetsen, zero vervorming noch 
intermodulatie. Stuk voor stuk bevindingen op 
basis van bestanden weergegeven via een pc met 
Audirvana. We hadden echter maar weinig 
aanwijzingen over de werking van dit apparaat. 
Alleen dat deze geïntegreerde versterker een zeer 
innovatieve half-analoge, half-digitale phono-trap 
zou bevatten, dat rekening hield met de 
kenmerken van de cel om de respons en de 
overspraak (interferentie tussen kanalen als 
gevolg van de mechanische weergave van de 
groef) te regelen. In oktober 2020 werd de sluier 
opgelicht (Diapason nr. 694), wat ons nog 
nieuwsgieriger maakte. Immers, laten we er geen 
doekjes om winden, de SU-R1000 zorgt op heel 
wat vlakken voor een technologische revolutie, 
met steeds hetzelfde einddoel voor ogen: de 
beste muzikale prestatie garanderen. 
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Zijpaneel in 
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Het beste van twee werelden 
Een spervuur van technologie maakt niet per se dat 
muziek goed klinkt, tenzij de technologie gericht is op 
meer transparantie (minder ruis, een betere scheiding 
van de kanalen, minder vervorming en een 
onmiddellijke respons wanneer om vermogen 
wordt gevraagd. De lijst van innovaties is lang; hij begint 
met de hoogfrequente (400 kHz) schakelende voedingen, 
waarvan er vier zijn, twee voor de vermogenstrappen, één 
voor het analoge gedeelte en één voor het digitale gedeelte. 
Deze voedingen zijn zo dicht mogelijk bij de 
verschillende trappen ondergebracht in een 
superafgesloten trillingwerende behuizing, met 
de eindtrappen bovenaan, de 
voorversterkertrappen onderaan, met 
afschermende wanden, 6 mm dikke aluminium 
zijwanden en een 10 mm dik voorpaneel... Alle 
signalen afkomstig van analoge bronnen worden 
gebalanceerd verwerkt - inclusief het phono-
gedeelte - via 'discrete operationele versterkers', 
en vervolgens digitaal omgezet door een AKM 
AK5572EN chip, alvorens door een DSP en dan 
door de JENO schakeling (Jitter Elimination and 
Noise Shaping Optimization) te gaan die - in 
combinatie met een klok op batterijen - jitter en 
vervorming elimineert aan de hand van een 
vergelijking met het uitgangssignaal dat 
rechtstreeks aan de luidsprekerterminals wordt 
gemeten (ADCT Active Distortion Cancelling 
Technology schakeling). 

 Spitstechnologie 
De vermogenseindtrappen maken gebruik van zeer 

zelden voorkomende, krachtige GaN FET 

(galliumnitride) transistoren met lage weerstand. 

Het uitgangsvermogen bedraagt 2x150 W bij 8 Ω en 

verdubbelt bij 4 ΩW . Dit volstaat voor de meeste 

bekende luidsprekers (behalve misschien enkele 

panelen met een zeer lage impedantie). Via een 

voorafgaand kalibratieproces meet de LAPC-

schakeling  het signaal aan de luidsprekerterminals 

en past de impulsrespons van de vermogenstrappen 

aan naargelang van de impedantievariaties van de 

luidsprekers (waarbij bijgevolg ook rekening wordt 

gehouden met de luidsprekerkabel). 
En de 'intelligente' phono-trap? Ook hier is de 
schakeling gebaseerd op een voorafgaande 
meting. Hiertoe wordt een vinylmeetplaat 
meegeleverd, met pulssignalen en witte of roze 
ruis (die alle frequenties in willekeurige vorm 
bestrijkt). Het protocol bestaat erin het spoor van 
de plaat met zijn cel weer te geven en vervolgens 
het rekenprogramma



 

 

 
Phono correctiecurves 
Ze verschijnen tegelijk met de mechanische opname en 

weergave op een vlakke plaat, in 78 toeren in de jaren 1920, 

en vanaf 1948 in 33 toeren op de microgroefplaten. 

Doel ervan is de opnametijd te verlengen en de dynamiek 

te handhaven. Hiertoe gaat men de lage frequenties, die 

veel ruimte op de plaat innemen, comprimeren en het 

niveau van de middelhoge frequenties verhogen om zo de 

achtergrondruis en de overspraak, die inherent zijn aan de 

mechanische weergave, te verminderen. Tot in 1955, 

wanneer de RIAA-curve (Recording Industry Association of 

America) door de hele industrie als standaard wordt 

aanvaard, bepaalde elke fabrikant op eigen houtje zijn 

correctiecurve. En tot in de jaren '60/'70 bleven onder 

meer Columbia en Decca hun eigen curve hanteren. 

Gelukkig verschillen bijna al deze curves niet zo heel veel 

(een paar dB in het lage of hoge bereik), en hebben ze 

allemaal hetzelfde buigpunt dat zich op 1 kHz situeert. Wat 

goed uitkomt, omdat de aanduiding van de opnamecurve  

 
bijna nooit op de platen wordt weergegeven, zelfs niet op de 

oudste; men moet zich dus op het label baseren. De rol van de 

phono-trap is de omgekeerde handeling van de opname uit te 

voeren, namelijk de lage tonen verhogen en de hoge tonen 

verlagen. En men kan veilig met de verschillende curves spelen, 

zoals met een toonregeling; uiteindelijk wordt het een kwestie 

van smaak, of perfectionisme... 

 

de scheiding tussen de kanalen (overspraak) te laten 
aanpassen. De phono-trap is geschikt voor MM/MC-
cellen, alleen op MC gebalanceerd. Voor wie graag van 
cel verandert, zijn drie parametergeheugens 
beschikbaar. Ander zeer origineel aspect: de scheiding 
van de correctie, laag in analoog aan de ene kant, 
midden-hoog in digitaal aan de andere, met eliminatie 
van overspraak en optimalisatie van de respons. En 
deze respons kan volgens zeven curves worden 
gekalibreerd: RIAA, IEC, Columbia, Decca/FFRR, AES, 
NAB, RCA. Kwestie van aan de wensen van alle 
gepassioneerde muziekliefhebbers te voldoen... 
Men zou bijna vergeten dat er ook drie lijningangen 
(2 RCA + 1 XLR) aanwezig zijn, twee MM/MC 
phono-ingangen (RCA + XLR), een opnamelus en 
zes digitale ingangen (2 S/PDIF, 2 Toslink, 2 USB-
B) die signalen tot 32 bits/384 kHz en DSD512 
ondersteunen. Ook een voorversterkeruitgang, 
een directe ingang naar het voedingsblok en een 
6,35 hoofdtelefoonaansluiting op het voorpaneel 
zijn op de afspraak. Via menu's krijgt men 
toegang tot de toonregeling voor lage tonen, 
middentonen en hoge tonen, balans, MQA-
decodering, een Direct modus en een waaier van 
controlefuncties. 
 

Een ontstellend echte muzikaliteit 
We hebben deze geïntegreerde versterker letterlijk 
'verhoord', met een grote keuze aan bronnen, 
verschillende cellen, vier verschillende 
luidsprekerparen en... we hebben hem op geen 
enkele fout kunnen betrappen. Onze eerste 
indrukken werden na verloop van tijd alleen maar 

bevestigd: ons testmodel presteerde steeds beter 
met de tijd en met de verschillende platen 
- zoals de onvergetelijke Andante van Honeggers 
Symfonie nr. 3 (Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des 
SWR, Stéphane Denève, Naxos). Wat vooral opvalt, is 
dat de instrumenten écht klinken: qua energie, qua 
klankkleur, met iets dat vrij moeilijk te omschrijven 
is - rond elke uitvoerder vormt zich als een 
klankhologram, met ademhaling, subtiele 
verschuivingen en minuscule variaties die de indruk 
van echtheid nog accentueren. Het andere aspect is 
dat deze elektronica verstoken is van enige kleuring, 
waardoor het duidelijke gevoel ontstaat dat 
luisteraar én uitvoerder een soort van 
gemeenschappelijke ruimte delen. 
De LAPC-modus veredelt de geluidsweergave én 
verlegt tegelijk de grenzen van het klankbeeld. En 
omdat men deze modus kan aan- of uitzetten, heeft 
men de keuze uit twee weergavemodi. Het digitale 
gedeelte biedt een transparantie en een 
fijngevoeligheid die doorgaans alleen te vinden zijn 
op een handvol zeer dure afzonderlijke converters. 
De intelligente phono-trap (de term is allesbehalve 
overdreven) maakt dat elke cel die aan het 
optimalisatieprotocol wordt onderworpen, zichzelf 
overstijgt. Een low-end cel wordt daarom nog geen 
super performer, maar presteert wel fors beter. Een 
uitstekende MC-cel die als ‘moeilijk’ gekend is (Sony 
XL-55), won aan openheid, transparantie en 
dynamiek, op een manier die we echt niet hadden 
verwacht. Moeilijk te geloven? Vraag om een 
demonstratie, controleer of de kalibraties correct 
zijn en luister zelf. De heer Itani en zijn team 

hebben de digitale technologieën overtuigend doen 
evolueren, zonder ooit uit het oog te verliezen dat 
een apparaat om muziek weer te geven de luisteraar 
moet onderdompelen in een akoestische 
werkelijkheid die schittert door haar sublieme 
onwezenlijkheid. Q.e.d, en hoe... 

 

 

 

 

 

 
 

Spectraal evenwicht: 6 
Dynamiek: 6 Muziekkwaliteit: 6 

Prijs-kwaliteitsverhouding: 6 

 

Lijningangen: 2 RCA 1 XLR 

Phono-ingang: MM/MC 1 RCA 1 XLR 
DAC: 6 ingangen: 2 S/PDIF, 2 

Toslink, 2 USB-B 
Ingangen/Uitgangen Opname : RCA 
Amp/Preamp in-/uitgangen: RCA 

Luidsprekeruitgangen: 2 banaanstekkers 
met klem Hoofdtelefoonuitgang: ja, 6,35 

mm jack Overige: USB-A, met upgrade 

W RMS: 8 Ω 2 x 150 W / 4 Ω 2 x 300 W 

Afmetingen BxHxD in cm: 

 

Gewicht: 22,8 kg 

 
Minpunten: vooral de 

afstandsbediening niet 
kwijtraken... 

 


