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KOKEILUSSA KOKEILUSSATeksti: Osku Hirvonen
Kuvat: Janne Soilakari

LAATUA JA TEHOA 
INDONESIASTA!

CRESCENDO EVOLUTION 7A2 VAHVISTIN

INDONESIALAINEN CRESCENDO ON 
TÄÄLLÄ POHJOLAN PERUKOILLA AIKA 
MYSTINEN MERKKI. NIMI ON KAIKKIEN 

HUULILLA, KISAKENTILTÄ TULEE 
MENESTYSTÄ, MUTTA OIKEIN MISTÄÄN EI 
TAHDO LÖYTYÄ TUOTTEISTA TIETOA. NYT 
MERKKI ON RANTAUTUNUT TUOREEN 

MAAHANTUOJAN MYÖTÄ MYÖS SUOMEEN 
JA MEKIN SAAMME ENSIMAISTIAISET 
EVOLUTION 7 -SARJAN KEHUTUSTA 

2-KANAVAISESTA PÄÄTTEESTÄ.
soivan hieman eri tavalla. Jokaisella sovitetulla-
kin päätteellä pystyy kuitenkin hyvin soittamaan 
myös muiden äänialueiden elementtejä, sen verran 
pieniä muutokset (esim. lisää kirkkautta disseille 
tai avoimuutta keskareille jne) ovat. Esimerkik-
si tämä nyt testissä oleva yksilö on juuri se pääte 
mistä viime numerossa jo vihjattiin, eli Vesa Ahol-
le tuleva ja sovitettu subikäyttöön. Mehän sitten 
tietysti testaamme tämän kaikessa muussa paitsi 
subikäytössä, maahantuojan luvalla toki. 

Vahvistin
Crescendo Audio Evolution 7A2 nimisellä päät-
teellä on suositushintaa 599 €, eli kyseessä on 
2-kanavaisten hinta-asteikon ylempään keskiluok-
kaan sijoittuva laite. Kovat hintalappuun ja kisame-

Focalin ykköslevyn Junior Wellsillä ensivaikutelma on 
hämmentävän luonnollinen ja rauhallinen keskialue! 
Aivan mahtava! Disse on siisti, mutta vähän vaimea. 
Yläbasso hieman pompottaa, mutta potku on tiukka. 
Bassossa on ennemmin sävyjä kuin voimaa. Kovem-
malla basson pompotus nousee enemmän esiin. Micha-
el Ruffin ’Wishing Well’:n basso on aavistuksen kumi-
seva. Taas keskialue kiinnittää huomion positiivisessa 
mielessä. Disse on edelleen siisti, ei tosiaankaan käy 
mitenkään päälle. James Newton Howardilla saadaan jo 
kunnolla potkua midbassoille, eikä se muutu rasittavak-
si todella kovillakaan äänenpainetasoilla, mii like! Sama 
juttu Ron Tutt:n rumpuimprossa. Disse pysyy hillitty-
nä taustalla ja bassopäässä on tiukka, erityisen hyvin 
kontrollissa oleva potku. Jeannie Brysonin ’Fever’:n vai-
kea bassopää toistuu voimalla ja pysyy hyvin koossa. 
Jeannien ääni on todella luonnollinen, ihan ehdottomas-
ti parasta mitä olen omassa setissä koskaan kuullut. 
Kokonaisuutena erittäin miellyttävä, edes torvet eivät 
ärsytä kovallakaan äänenpaineella. Rebecca Pidgeo-
nin ’Spanish Harlem’:ssa laulussa on juuri oikea kuulas 
sävy, huh, nousee ihokarvat kanalihalle. 

Focalin jälkeen tulille Club For Fiven acapellaa. ’Brot-
hers In Arms’:ssa Tuukka Haapaniemen laulu kouraisee 
syvältä mahasta ja bassomöyrinät tuntuvat. Äänikuvalli-
sesti laulaja tunkee syliin? ’Joka päivä ja joka ikinen yö’ 
–biisissä mieslaulaja kuulostaa kumealta ja metalliselta, 
efekti vielä pahenee kovemmalla, tässä ei nyt jokin toi-
mi, next… ’You’re The Voice’ tuo taas soundin parhaat 
puolet esiin. Laulu erityisesti on todella upean kuuloista 
ja ”koputukset” iskevät tiukasti. ’Sweet Dreams’:n basso-
päässä on taas jotain ihme kuminaa havaittavissa, muu-
ten tässä mieslaulut toimivat taas mahtavasti. ’Mikki Hiiri 
Merihädässä’ on rasittavan rajamailla, mutta pysyy kui-
tenkin luonnollisen ja miellyttävän puolella (toisin kuin 
lähes kaikissa muissa seteissä). Mahtava!

Kuuntelussa käytetyt levyt:
Disque de démonstration Focal audiomobile - No.1
Club For Five – Kaikki parhaat Best Of 2003-2016

KUUNTELUARVIO

Crescendo Audion takana on Indonesialainen 
Audio Plus, joka oman suunnittelun ja val-
mistuksen ohella toimii useamman merkin 

maahantuojana Indonesiassa. Sen enempää tietoa 
taustajoukoista ei saatavilla olekaan. Crescendon 
suhteen Audio Plus kertoo kotisivuillaan tavoit-
teena olleen yksinkertaisesti ”The True Quality”, 
eli vapaasti suomennettuna aitoa laatua ja kaik-
ki Cresendon tuotteet on suunniteltu nimenomaan 
autohifin erityispiirteet, kuten epäedulliset asen-
nuspaikat, koko, säänkestävyys, jne. lähtökohtana. 
Laatuperiaatteen mukaisesti jokainen yksittäinen 
tuote testataan ja mitataan kasaukseen jälkeen ja 
kaikki elementit ovat sovitettuja pareja.

Crescendo-merkillä valmistetaan viiden eri 
hintaluokan palikoita. Edullisin sarja on The Beat 
by Crescendo Audio, ja sarjaan kuuluu 6,5” eril-

lissarja sekä 10” subi. Varsinaisista ”virallisista” 
Crescendoista edullisimmat ovat Evolution 1 –
sarjaa, johon kuuluu 6,5” erillissarja, 10” subba-
ri, D-luokan 1200 W monopääte sekä 4 x 75 W 
AB-luokan pääte. Seuraavaan Evolution 3 –sarjaan 
kuuluu D-luokan päätteitä (1-, 4- ja 6-kanavaiset), 
6,5” erkkasarja ja 10” sekä 12” subit. Nyt testissä 
olevan 7A2:n ohella Evolution 7 –sarjaan kuuluu 
6-kanavainen (6 x 150 W) pääte sekä 3-tie kaiutin-
sarja. Huipulla on Evolution 9, jossa tällä hetkel-
lä tuotannossa 3-tie kaiutinsarja neodymium mag-
neetein sekä 8-kanavainen DSP. Tähän lippulaiva-
sarjaan tulee vielä tulevan kesän kuluessa highend-
tason vahvistin, joka tulee oleman AB-luokan 
kokoäänialueen monopääte. Mielellään näistä olisi 
jostain lukenut enemmänkin, mutta Indonesiassa ei 
nettiin tunnuta markkinointikanavana luotettavan, 

sillä Audio Plussan sivujen päivitykset ovat jämäh-
täneen vuosien takaisiin eikä yhdestäkään nyky-
tuotteesta löydy minkäänlaista infoa. Toivottavas-
ti Suomalainen maahantuoja saa tuotteista kattavat 
tiedot nettiin asap.

Erityisen mielenkiintoista nyt jutun kohteena 
olevassa Evolution 7A2:ssa on pienen valmistajan 
mahdollisuus räätälöidä päätteitä käyttötarkoituk-
sen mukaan. Luonnollisesti normaalisti myynnis-
sä olevat päätteet ovat ”yleismalleja”, mutta koska 
kaikki päätteet tehdään käsityönä, on yksittäisen 
päätteen sovittaminen erityisesti jollekin taajuus-
alueelle perusteellisilla kuuntelukokeilla määrite-
tyillä muutamilla komponenttimuutoksilla mah-
dollista. Maahantuojan mukaan näiden sovitet-
tujen pääteiden muutokset eivät ole dramaattisia, 
mutta eri versioita kuuntelemalla huomaa niiden 

▲ Vahvistimen toisesta päädystä löy-
tyy aika vaatimaton jakosuodin ja pe-
rustason liitännät hyvillä merkinnöillä.

▲ Terminaalit ovat laadukkaan  
tuntuiset ja hyvin sijoitetut.

▲ Crescendo Evolution 7A2 on laadukas 
ja siisti pääte, mutta highend-puoli tulee 
esiin vasta soundissa.

nestykseen pohjautuvat odotukset eivät kuitenkaan 
saa oikein vastinetta kun tavanomaisesta pahvi-
laatikosta paljastuu varsin tavanomaisen oloinen, 
tehoilmoituksiin nähden pienikokoinen pääte. Toki 
pääte tuntuu heti käteen jämäkältä ja hyvin teh-
dyltä, mutta mitään välitöntä wow-efektiä se ei 
aiheuta. Tässä hintaluokassa kuitenkin aina odot-
taa jotain erityisempää. 

Paketissa on itse päätteen lisäksi mukana vain 
kiinnitysruuvit ja kaksi kuusiokoloavainta liitin-
terminaalien ruuveja varten sekä perustason ohje-
kirja, josta maahantuojan mukaan on suomennos 
tulossa. Kaikki tarpeellinen siis löytyy.  

Itse vahvistin on laadukkaan peruspäätteen 
oloinen. Kaikki materiaalit ovat laadukkaita ja tar-
koituksen mukaisia. Alumiininen runko on sini-
nen ja jäähdytysripojen välissä olevassa tasaisessa 

◀ Sisustassa kaik-
ki hyvässä järjes-
tyksessä. Tehtaal-
la jokainen käsin-
tehty pääte testa-
taan ja mitataan 
erikseen. 

kohdassa on Crescendon logo. Päädyt ja pohja on 
siniseksi maalattua peltiä. Toisesta päädystä löy-
tyy kaksi paria RCA-liittimiä, eli input ja output, 
gain-säätö sekä jakarin säädöt (valintakytkin LP/
full/HP ja jakotaajuuden säätö 50-750 Hz). Jako-
jyrkkyyttä ei kuitenkaan ilmoiteta missään. Mer-
kinnät on silkkipainettu ja erinomaisen hyvin luet-
tavissa. Toiseen päätyyn on sijoitettu 40 A:n sulake 
sekä loput liitännät, eli hyvin asiallisen oloiset vir-
ta- ja kaiutinterminaalit. Terminaalit ovat tukevat 
ja laadukkaan oloiset sekä periaatteessa hyvin suo-
jatut, mutta tässäkin terminaalissa paksua johtoa 
käytettäessä ruuvien kannat nousevat suojamuovin 
yläpuolelle, tarjoten mahdollisuuden oikosululle 
huolimattomalla työkalujen käytöllä.

Vähäiset ilmoitetut speksit ovat paperilla hin-
taluokan mukaiset, eli mainiot. Tehoa lupaillaan 
peräti 150 W RMS/kanava 4 ohmiin, 2 ohmiin tup-
lasti  ja sillattuna 500 W RMS 4 ohmiin. THD on 
alle 0,02% 4 ohmissa mutta sen tarkemmin ei mit-
taustapaa ole ilmoitettu. No, eipä nämä numeroil-
la soi. Kaiken kaikkiaan oikein asiallisen oloinen 
pääte, mutta rakenteeltaan hintaluokassaan kui-
tenkin aika mitäänsanomaton.

Asennus ja ääni
Kuuntelutestiä varten kumpikin pääte asennettiin 
T27-korimallin farkku Avensikseen. Avensikses-
sa on perustason vaimennukset, kaiuttimina Focal 
PS165FX erillissarja edessä reilusti modatuilla 
vakiopaikoilla ja vertailuvahvistimena on auton 
settiin kuuluva DLS CC-44. Subia ei tässä testissä 
(eikä autossa normaalisti muutenkaan) ollut käy-
tössä ollenkaan. Signaalilähteeksi asennettiin tätä 
testiä varten hyväsoundiseksi tiedetty Kenwood 
DDX5016, josta ääni saatiin päätteille linjatasoi-
sena. Kaikki mahdolliset EQ-säädöt olivat nollas-
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sa ja gain sekä aikaviiveet säädettiin korvakuulolta 
kohdalleen ennen kuuntelua. 

Kytkentöjen kanssa ei esiintynyt minkäänlaisia 
ongelmia. Merkinnät olivat riittävän selkeät, eikä 
manuaalia tarvinnut kaivella esille. Liittimiin sopi 
helposti autossa valmiiksi olleet 16 mm2 virtapiu-
hat (akulta jakoblokille toki tulee 50 mm2) ja 2,5 
mm2 kaiutinjohdot. Isompia ei kokeiltu. Liittimistä 
jäi luja ja pätevä tuntuma, samoin säätöpotikoista. 
Säätöpotikat kuitenkin vaativat upotettuina erilli-
sen pienen tasapääruuvarin säätämistä varten, eikä 
sellaista tullut paketissa mukana...

Soundia odottelinkin sitten mielenkiinnol-
la, rakenne kun ei vielä paljastanut päätteen erin-
omaisuudesta mitään. Odotus olikin sen arvoista. 
Huhhuh! Ihan ensin jäin hämmentyneen kuuntele-
maan keskialueen rauhallisuutta ja luonnollisuutta. 
Jo ensimmäiset sävelet kertoivat että nyt on kuun-
telussa poikkeuksellisen hyvä pääte! Keskialue 
on maagisen hyvä ja parasta mitä omassa autossa 
olen koskaan millään setillä saanut aikaiseksi! Ei 
mitään häiriötekijöitä, ainoastaan nautittavaa puh-
dasta ääntä. Disse on yllättäen aika tumma, eri-
tyisesti ottaen huomioon että käytetty erkkasar-
ja omaa aika kirpeän dissen ja itse olen hyvinkin 
diskanttiallerginen ja vähänkin riipivä disse saa 
välittömän tuomion. Sinänsä soundissa ei dissen-
kään kanssa ole valittamista, se on skarppi ja miel-
lyttävä, mutta yleistasoa saisi olla napsu tai kaksi 
enemmän. Olisiko tähän nyt jotain vaikutusta sillä 
että tämä oli subikäyttöön sovitettu yksilö? Yläbas-
soalueella on oikeastaan ainoat vähän häiritseväm-
mät ongelmat, jotenkin ylempi basso ja/tai alempi 
keskialue menevät kovaksi ja metalliseksi, mikä 
häiritsee erityisesti joillakin mieslaulajilla. Bas-
so tahtoo joillakin biiseillä myös kumista hieman, 
mutta ei voi pois sulkea, että asennuksella olisi täs-
sä isompi rooli kuin päätteellä. Vertailuvahvisti-
mella ilmiö ei kuitenkaan nouse yhtä hyvin esiin 
(eipä kyllä nouse ne hyvätkään asiat). Muuten bas-
soalue on nautinnollista kuunneltavaa. Voimaa on 

reippaasti ja basson tarkkuus hyvä. Ainakaan pai-
kallaan ilman ajomelua kuunnellessa ei tule subba-
ria ikävä. Äänenpainetta löytyy ihan tajuttomasti, 
eli teholukemat lienevät oikein. Harvemmin ele-
menttien rajat tulee vastaan ennen päätteen rajoja, 
mutta nyt kävi niin kun rajoja haettiin. Äänikentäl-
lä on hyvin syvyyttä, mutta se (varsinkin mieslau-
laja) tulee ihan nenään kiinni. Tässäkin sama ilmiö 
on myös vertailuvahvistimella, eli se on lähtöisin 
kaiutin asennuksista, mutta jotenkin korostuu täl-
lä päätteellä niin paljon, että sen erikseen kirjasin 
kuuntelusta tekemiini muistiinpanoihin ylös. 

Vasta muutama päivä sen jälkeen kun olin 
palauttanut päätteen mahantuojalle, kolahti pos-
tilaatikkoon edellinen ASTM:n numero ja siinä 
kiinnitti huomiota Ahon Vesan Passatin esittely. 
Vesallahan näitä päätteitä on kolme (ja tämäkin 
yksilö oli Vesalle menossa vielä ennen kilpailukau-
den alkua) ja kuuntelukommentit osuvat hämmäs-
tyttävästi yhteen näiden omien havaintojen kans-
sa. Vaikka periaatteessa lähes jokaiselle soundiin 
liittyvälle jutulle tuntuisi löytyvän selitys asen-
nuksista, toistuvat ne silti tässä täysin erilaisessa 
setissä pitkälti samantyylisinä. Jotenkin tuo vah-
vistin tähän äänikentän läheisyyteen, dissen vai-
suuteen ja superhyvään keskialueeseen kuitenkin 
vaikuttaa. Kokonaisuutena soundin puolesta sai jo 
hyvin vastinetta hintalapun asettamille odotuksil-
le, erityisesti keskialue on huippua, eikä mikään 
mukaan alue paljoa jää jälkeen. Tämä kun oli vielä 
se subille sovitettu yksilö, niin jää väkisinkin mie-
tityttämään miten hyvä se keskialueelle sovitettu 
sitten onkaan…

Yhteenveto
Crescendo Audio Evolution 7A2 on erittäin hyvä 
pääte. Se on ehkä rakenteeltaan vähän mitäänsa-
nomaton ja tylsä, mutta silti laadukkaan oloinen. 
Soundin puolesta se sitten on jotain poikkeuksel-
lista, harvoin pääsee näin miellyttävää, rauhallista 

• Merkki Crescendo Audio
• Malli Evolution 7A2
• Suositushinta 599 euroa
• Maahantuoja Next Level Audio
• Puhelin 050 - 3304704
• Internetissä www.nextlevelaudio.fi 

OMINAISUUDET (VALM. ILM.)

• Kanavia 2
• Luokka AB
• Teho RMS @ 4 ohm 2 x 150 W
• Teho RMS @ 2 ohm 2 x 300 W
• Teho RMS @ 4 ohm 1 x 500 W sillattuna
• Vaimennuskerroin Ei ilmoitettu
• THD < 0,02%
• Signal to Noise Ratio > 90 dD
• Hyötysuhde 4 ohm. > 60%
• Toistoalue 10 Hz – 25 kHz
• Sisääntuloherkkyys 200 mV - 5V
• Ylipäästösuodin 50 – 750 Hz
• Alipäästösuodin 50 – 750 Hz
• Kaistanpäästösuodin Ei
• BassBoost Ei
• Kaiutintasoinen 

 
  Ei
• Sulake 40 A
• Suojaukset Lämpö (80°C) ja 

alijännite (< 8 V)
• Mitat 238 x 202 x 60 mm
• Paino 2,88 kg

▶ Hyvä äänenlaatu ei välttämättä 
vaadi mahdottoman suurta kom-
ponenttimäärää.

TEKNISET TIEDOT

ja silti eloisaa soundia kuuntelemaan näinkin kes-
kinkertaisilla oheislaitteilla ja asennuksilla. Dis-
se on siisti, mutta vähän vaimea, ja keskialue on 
puhdasta hunajaa. Hieman on jotain ongelmaa ylä-
bassoilla, mutta muuten bassopään potku ja erot-
televuus oli loistavalla tasolla. Kerrassaan upeasti 
soiva pääte ja kelpuuttaisin 7A2:n omaan settiin 
koska tahansa.

Haikein mielin ruuvasin tämän päätteen pois 
autosta pitkäksi venähtäneen kuuntelusession jäl-
keen.

sisääntulo 
automaatti-
käynnistyksellä 


