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Må gengives med tydelig kildeangivelse

Den integrerede forstærker er det centrale midtpunkt i ethvert 
fedt anlæg! 

For alle, der kunne tænke sig fed lyd i hjemmet fra et 
rigtigt HIFI anlæg, er forstærkeren den centrale 
komponent der binder det hele sammen.

På recordere.dk satte vi os derfor for at gøre det som 
ingen andre har gjort i flere årtier, - nemlig at samle et 
stort felt af nogle af de bedste integrerede forstærkere i 
prisklassen 20 til 30.000 kr. (nogle lidt dyrere, andre lidt 
billigere), og videregive vores oplevelser til den 
fremmelige musikentusiast, - nemlig dig.

Hvorfor prisklassen 20-30.000?

Vi har valgt denne prisklasse, fordi der her er mange gode 
forstærkere med vidt forskellige evner, i skyhøj kvalitet. 
Vi mener at en seriøs investering, fortjener en seriøs 
forbruger oplysning 😊 .

Målet er at pege dig i den rigtige retning

Målet med stor testen er ikke at kåre en decideret “vinder”, derimod er det at beskrive deres særlige 
muligheder, “quirks” og klangmæssige profil, sammen med en subjektiv lytte vurdering, der kan 
give dig en bedre ide om, hvad der kunne være den rette musikalske “partner” for dig til dit brug, i 
din sammenhæng.

Testens forstærkere: 

De læsere der følger stjernholmreviews på instagram har fulgt med i, at testens deltagere løbende 
ankommet over et par måneders tid. Jeg har derfor haft lejlighed til at lytte og gøre mig bekendt 
med dem over en længere periode.

Enkelte forstærkere vi ønskede til test, har ikke kunnet fremskaffes til tiden p.g.a corona.

http://recordere.dk
mailto:morten.s@recordere.dk
https://www.instagram.com/stjernholmreviews/?hl=da


Deltagerfeltet vi er endt med ser derfor således ud (klik på hyperlinks for at se dem hos de 
respektive producenter)

Enkelte forstærkere vi ønskede til test, har ikke kunnet fremskaffes til tiden p.g.a corona

Testens 10 deltagere: 

 

Store forskelle i muligheder og oplevelse. 

Vi kan med det samme konstatere, at man får hvad man betaler for,  når man rykker op i denne 
prisklasse. Kvaliteten er høj, og det samme gælder lyd oplevelserne, der dog (heldigvis!) har meget 
forskellige personligheder. De store forskelle finder man i filosofierne og bestykningen af 
muligheder og funktioner.

"Kvaliteten er høj, og det samme gælder lyd oplevelserne"

Design filosofierne har vi delt op i 3 kategorier:

1. 100% analog - Analog fra inderst til yderst. Den “gamle skole”

2. Analoge “brobyggere” med indbyggede DAC og måske netværks/streaming muligheder.

3. Hvad vi kunne kalde den “nye skole”, - med DSP drevne, digitale forstærkere med eller 
uden streaming muligheder indbygget og/eller forskellige DSP funktioner som f.eks rum 
korrektion. Vores sammenlignings reference tilhører også denne kategori.

# Mærke / Model (link til 
producent) Land

Opgivet 

effekt 

i 4 ohm

vægt, kilo Pris

1 Denon PMA-2500NE Japan 160 25 17.990

2 Technics SU-G700 Japan 140 13,4 18.999

3 Rotel RA-1592 Japan 200 16,8 19.749

4 Arcam SA30 UK 220 12 19.995

5 Hegel H190 Norge 250 13,6 24.995

6 Marantz KI Ruby Japan 200 15,7 32.999

7 Naim Nait XS-3 UK 100 8,5 22.900

8 Rega Aethos UK 156* 17,5 29.995

9 Parasound HINT 6 USA 270 15 26.995

10 Lyngdorf TDAI-2170 Danmark 170 8 19.999

R Technics SU+SE-R1 Japan 300 70 194.000

https://www.denon.com/en-gb/shop/amplifier/pma2500ne
https://www.technics.com/dk/products/grand-class/integreret-stereo-forstaerker-su-g700.html
http://www.rotel.com/en-gb/product/ra-1592
https://www.arcam.co.uk/product,hda,integrated-amplifiers,sa30.htm
https://www.hegel.com/products/integrated/h190
http://www.marantz.eu/ruby/index.html#Link_3
https://www.naimaudio.com/product/nait-xs-3
http://www.rega.co.uk/aethos-amplifer.html
https://parasound.com/hint6.php
https://lyngdorf.com/lyngdorf-2170/
https://www.technics.com/dk/products/r1/


For at gøre det nemmere at overskue, klumper vi dem sammen 
på denne måde: 

 

Værd at fremhæve, særlige 
særheder, lydprofil, medaljer m.v. 

For hver forstærker fremhæver vi særlige features eller 
unikke egenskaber for den pågældende forstærker. Vi 
beskriver også de “særlige særheder” og den oplevede 
lydprofil. Til sidst uddeler vi underholdende priser og 

100% analog Brobyggerne DSP/Digitale
Naim Nait XS-3 Denon PMA-2500NE Technics SU-G700

Rega Atheos Hegel H190 Lyngdorf TDAI-2170

Marantz Ki Ruby Parasound HINT 6 Arcam SA-30

Rotel RP-1592 Technics Reference Class 
System



medaljer i forskellige kreative kategorier 😜 .

Valg af højttalere 

For at udfordre forstærkerne og afsløre deres evner bedst muligt, - så spænder vi dem bagved et par 
rigtig vel-opløste reference højttalere, der er i en klasse man nok ikke normalt ville parre med en 
25.000 kroners integreret forstærker (dermed ikke sagt at man ikke kan!), nemlig de relativt ukendte 
Technics SB-R1 til kr. 160.000 for et sæt. Her har vi også mulighed for at sammenligne deltagernes 
evner med Technics R1 reference forstærker sættet, (som vi blot omtaler som “referencen”) der er i 
den tungere ende af prisskalaen til DKK 194.000 samlet (læs vores store test af Reference Class 
R1 systemet her!).

 
Vi sammenligner de 10 integrerede forstærkerne op i mod det 10 gange dyrere Technics "state of the digital art" Reference Class forstærkersæt.

Opstilling 

Vi sidder placeret tæt på de store højttalere, så rummet har en mindre indvirkning på den direkte 
lyd, hvilket giver en meget detaljeret, fokuseret og lidt “mastering suite” agtig “præcisions lyd”, 
hvor vi nemt spotter forskellene. Dette er ret perfekt til at vurdere de mange forskellige forstærkeres 
soniske kvaliteter på en konsistent og afslørende måde.

https://www.recordere.dk/2020/05/magien-er-tilbage-technics-reference-class-r1-stor-test/
https://www.recordere.dk/2020/05/magien-er-tilbage-technics-reference-class-r1-stor-test/


 
Karsten har indtaget hans særlige master-lytteposition foran de store R1 højttalere, her i gang med Naim Nait X3

 
Technics R1 respons fra højre kanal i rummet til jer nerds ;-) Bemærk den detekterede "range", fra 16 til 23 KhZ der vidst er så langt 
som dirac forstærkeren kunne følge med :-)

“DETTE ER RET PERFEKT TIL AT VURDERE DE MANGE 
FORSKELLIGE FORSTÆRKERES SONISKE KVALITETER 

PÅ EN KONSISTENT OG AFSLØRENDE MÅDE" 



System nummer 2 - JBL L100 CLASSIC 

Det andet system er nyfortolkningen af de klassiske JBL L100 
højttalere. Det er en højttaler der bør kunne gøre alle HIFI 
entusiaster i deres bedste alder lidt bløde i knæene. I JBLs 
nyfortolkning har man bevaret det “ikoniske” design men opdateret 
alle enheder, delefiltre m.v. for en unik lyd oplevelse der er 
umiskendelig klassisk oldschool JBL, men i en mere kompetent og 
raffineret udgave. Lyden er tør og til den slanke side som de er 
placeret i rummet. Perspektivet et helt forrygende når de er placeret 
på JBLs gulvstandere og trukket lidt ud fra bagvæggen. Disse er i 
en prisklasse, der vel sagtens kunne tænkes som partnere for de 
integrerede forstærkere i testen.

<— Passende opsætning for et par JBL L100 Classic, med rygertæppe og det hele. M&K 
S-300 med X12 subs i baggrunden

 
Nerd guf: JBL L100 respons i rummet

Hovedtelefoner: 

Til test af hovedtelefon udgange benytter vi (hvor muligt) et sæt Sennheiser HD800 hovedtelefoner. 
De forstærkere der kun har et mini jack output har vi undladt at teste.  Som hovedtelefon 
forstærker og DAC sammenligning bruger vi Sennheiser HDVD800 der både har direkte analoge 
inputs i balanceret og ubalanceret format og egen DAC med balanceret analogt output.



Testens højttalere: 

Kilder & tilslutning 

Forstærkerne der testes på R1 tilsluttes SU-R1 i referencesystemet, der har isolerede digitale inputs, 
jitter removal, og meget vellydende AD/DA (tidligere testet her). Det er også muligt for os at lytte 
til et pre amp output fra en forstærker og bruge SE-R1 som effektforstærker via dens analoge 
inputs.

Vores kilde er en Cocktail audio X45 streamer (tidligere testet her) der er tilsluttet Technics 
referencen med USB audio via et nordost Valhalla 2 USB kabel. Technics SU-R1 kommer på den 
måde til effektivt at fungere som vores signal distribution og DAC, da den har fixede digitale og 
analoge outputs i alle formater i absolut reference kvalitet. Alle forstærkerne får således det samme 
signal fra samme kilde, uanset om de bruger digitale, analoge, balancerede eller ubalancerede 
inputs. Det eneste vi behøver at flytte på, er altså stort set bare højttalerkablerne når vi skal 
sammenligne med referencen.

 Jack i gang med det hårde 
lyttearbejde. Den "digitale" 
bunke til højre og den mere 

"analoge" bunke til venstre.  Vis 
billedet til din kone, hvis hun 

brokker sig over dit gear i stuen! 
😄

Model (klik for mere 
info) DKK pris / sæt ohm følsomhed (1W/

1m) frekvensområde

Technics SU-R1 160.000.- 4 88dB@1m 28 Hz – 90 kHz (-10 
dB)

JBL L100 Classic incl 
gulvstandere 38.185.- 4 90dB@1m 40 Hz-40kHz (-6 db)

"ALLE FORSTÆRKERNE FÅR SÅLEDES DET SAMME 
SIGNAL FRA SAMME KILDE, UANSET OM DE BRUGER 

DIGITALE, ANALOGE, BALANCEREDE ELLER 
UBALANCEREDE INPUTS”

https://www.technics.com/dk/products/r1/sb-r1.html
https://www.jblsynthesis.com/products/loudspeakers/type/bookshelf-loudspeakers/L100+CLASSIC.html
https://www.recordere.dk/2020/05/magien-er-tilbage-technics-reference-class-r1-stor-test/
https://www.recordere.dk/2020/05/test-cocktail-audio-x45-den-ultimative-hifi-musikmaskine-player-recorder/


Herunder en hurtig grafisk repræsentation af signal-flowet på 
R1 opstillingen: 

 
SU-R1 bagpanel. Bemærk alle outputs er fast niveau.

RIAA inputs: 

De forstærkere der har en indbygget RIAA tester vi med den trofaste Technics SL-1200GAE 
pladespiller (kr. 32.995, testet her) med Ortofon 2M Black MM pickup (kr. 4.475) monteret.

Til vurdering af RIAA inputs har jeg benyttet Sennheiser HDVD800 hovedtelefon forstærkeren 
tilsluttet analogt eller digitalt til de pågældende forstærkeres “record out”, i kombination med 
forstærkernes indbyggede hovedtelefon udgange hvis de havde en.  Vi har selvfølgelig også lyttet til 

https://www.recordere.dk/2020/03/test-technics-hifi-anno-2020/


vinyl som en del af den generelle lytning på de forstærkere der havde indbyggede RIAA 
forstærkere.

 
Denon PMA-2500NE og en original pressing Sct. Peppers... det er godt!

JBL L100 Classic setup 

Med JBL L100 højttalerne er setuppet lidt mere jordnært prismæssigt. Rummet volder måske lidt 
problemer, og de store JBL højttalere lyder noget “bas-astmatiske”. Vokaler og det utroligt dybe 
stereo perspektiv lyder dog overbevisende, så vi beslutter at lade lidt DSP komme til hjælp fra 
ROONs DSP modul, hvor vi løfter bassen et par db fra 120 hz og ned med et low shelf filter. 
Alternativet er at prøve at bruge decideret rumkorrektion, hvilket kun er muligt med de to digitale 
deltagere Arcam SA-30 og Lyngdorf TDAI-2170.

"VI HAR SELVFØLGELIG OGSÅ LYTTET TIL 
VINYL SOM EN DEL AF DEN GENERELLE 

LYTNING PÅ DE FORSTÆRKERE DER 
HAVDE INDBYGGEDE RIAA 

FORSTÆRKERE.”

https://www.recordere.dk/2020/04/test-roon-musikafspilleren-for-musik-elskere/


Da den Bluesound Node 2 streamer vi bruger som Roon end-point i dette setup, har nogle mildest 
talt elendige analoge outputs, benyttes Sennheiser HDVD800 som DAC for de forstærkere der 
IKKE selv har digitale inputs.

Vi benytter også en Marantz 7001KI SACD afspiller i dette setup, da Karsten oprigtigt mener at alt 
andet end CD er djævelens værk! 😄 .

JBL setup opstilling signal flow: 

 "ALTERNATIVET ER AT PRØVE AT BRUGE DECIDERET 
RUMKORREKTION, HVILKET KUN ER MULIGT MED DE TO 

DIGITALE DELTAGERE ARCAM SA-30 OG LYNGDORF 
TDAI-2170."



Kabler: 
Til testen benytter vi Nordost Valhalla 2, Heimdal, TYR og ODIN kabler venligst udlånt af 
distributøren, men vi bruger også helt almindelige dødelige 2.5 / 3.5mm højttaler, RCA og 
strømkabler.

 <— ODIN XLR kabler, det er kraftige sager!

Strøm: 

Strømmen til R1 opstillingen er taget direkte fra væggen med 
JORD ført over i en Nordost QS8 strømskinne, hvorfra næsten 
alt udstyr i R1 setuppet er tilsluttet med Nordost ODIN 
strømkabler med Shukostik, Reference sættet bruges dog 
sammen med de medfølgende standard AC kabler der er 
specielt udformet. Strøm til L100 setuppet kommer via en stor 
Furman power conditioner.

Reality Check / sammenlignings referencer: 
Som sammenlignings reference, benytter vi Technics Reference Class R1 forstærker sættet.

https://www.recordere.dk/2020/05/magien-er-tilbage-technics-reference-class-r1-stor-test/


Den menneskelige (øre) faktor: Lytte Panelet! 

Lyttepanelet består af:

Karsten M, Mangeårig musik & HIFI entusiast med bred smag og +52 systemer bag sig. Skifter 
HIFI som andre mennesker skifter underbukser. Fik sin første CD afspiller i 1984, og har 
udelukkende brugt CD siden 1986, hvor han solgte sin pladespiller 😜 .  Lytter stadig KUN til CD, 
for “alt andet er jo en forbipasserende dille, og man kan jo brænde det musik man vil høre, i den 
rækkefølge man vil høre det - og tilmed i den bedste kvalitet". Karsten har en bred musiksmag der 
spænder vidt.  Er ikke specielt teknisk og derfor 100% tunet til subjektiv lytning.

Jack J, byggede sit 4-vejs dipole Linkwitz Orion system og lyttede til bit-perfect musik på sine 
Stax hovedtelefoner for 10 år siden, men finder i dag stor fornøjelse i den centralkomprimerede 
musik+film verden, simpelt afviklet fra et Apple TV 4K og én remote, da frygten for sine børns 
Nutella-fingre i hans Seas diskanter overgik nydelsen ved de få lytte sessioner der med tiden blev 
mulighed for..  Jack er "læser-specs-FØR-han-lytter-typen", og var allerede lidt halv mopset over at 
det ikke var en niveau-korrigeret Dobbelt ABX test med remote skift, -  og indrømmer da også at 
han måske ikke lyttet “med hele kroppen” på samme måde som Karsten og Morten i denne test.  Er 
iøvrigt Parasound fanboy siden han som spæd fik foræret sådan en for veludført loddearbejde 😜 .

 Jack, knipset 2 sekunder efter at nogen sagde "digital room EQ".

Morten Stjernholm, HIFI redaktør på recordere, der fra tidlig teenage-hood arbejdede hårdt som 
avisbud og DJ,  udelukkende motiveret af muligheden for at købe musikudstyr og HIFI for de hårdt 
tjente penge. Levede og åndede HIFI i de unge år, arbejdede og blev salgs uddannet i en radiobutik 
for derefter udelukkende at interessere sig for professionelt audio og video studie udstyr i 20 år.  



 Efter børnene er flyttet 
hjemmefra,  er HIFI lytning igen 
blusset op med interessen for 
inspirerende reproduktion af lyd i 
hjemmet. Morten har en 
grundlæggende forståelse for 
teknikken, der er drevet af hvad 
teknikken kan gøre for os, og ikke 
så meget teknikken i sig selv, hvilket er en filosofi der går igen i hans professionelle virke.  Se også 
fakta boks nederst i artiklen for mere info.

 
Hvorfor være ude og score damer i sommerferien, når man kan bruge hele ferien til at nørde igennem en masse HIFI blade og 

drømme? Morten til venstre, nørde ven  Michael (der i øvrigt var stor John Mogensen fan) til højre, 1986.

Det er Morten der har tilbragt mest tid med alle forstærkerne, som der individuelt er blevet lyttet på 
i dagevis, og sammenlignet DACs, vurderet RIAA indgange og hovedtelefon outputs.

Herefter er Karsten og Jack bragt ind og har tilbragt en lille dag hver med at lytte til de 10 
forstærkere i deres eget tempo på R1 opstillingen med deres egen musik, - og har afgivet deres 
lytteindtryk uafhængigt af hinanden. Har vi været meget uenige, fremgår det i beskrivelsen af hver 
forstærker.

"JACK ER "LÆSER-SPECS-FØR-HAN-
LYTTER-TYPEN", OG VAR ALLEREDE 

LIDT HALV MOPSET OVER AT DET IKKE 
VAR EN NIVEAU-KORRIGERET DOBBELT 

ABX TEST MED REMOTE SKIFT"



HUSK! Vores lytteindtryk er ikke det samme som dine egne! 

Lytteindtrykkene er i sagens natur lyttepanelets subjektive oplevelser i den pågældende rum, med 
den valgte højttalerplacering og med varierende fokus. (for Jacks vedkommende ofte meget korte 
lytte perioder, for Mortens vedkommende hele dage med hver forstærker). Din personlige oplevelse 
i din egen stue kan være en ganske anden. Vi mener dog at metoden vi bruger her, giver en 
repræsentativ ide om forstærkerens soniske karakter, og er sammenlignelige i forhold til andre tests 
vi har lavet.

Glem næsten alt om WATT… næsten! 

Producenternes WATT opgivelser skal tages med et gran salt, da der (stadig) er mange forskellige 
målemetoder. Vi har listet forstærkerne med deres oplyste effekt i 4 ohm, men det har ikke meget at 
sige i virkelighedens verden. Husk at en forøgning af lydtrykket på 3dB kræver en fordobling af 
effekten. Har du brug for at kunne spille meget højt, i et stort rum, eller sidder du meget langt fra 
højttalerne, så gør en lille smule mere eller mindre effekt altså næsten ingen forskel i praksis. Vil du 
spille meget højt, er det faktisk vigtigere at kigge på højttalernes følsomhed, der typisk beskriver 
hvor højt de spiller med 1 watt input.

Musik kvalitet 

Musikken er en blanding af High-res audio (CD, DSD og 24 bit 96KHz eller bedre), vinyl, musik 
fra TIDAL i både FLAC og MQA formater.

Vi benytter kun til airplay, spotify og DNLA for at teste funktionaliteterne hvis forstærkeren har det 
indbygget.

Hør en del af musikken vi lyttede til! 

En del musikken har vi samlet i en spotify 
playliste, og en TIDAL playliste til de af 
jer, der synes det er sjovt at lytte med. 
Desværre er det ikke altid de helt rigtige 
versioner af numrene der er på Spotify, og en 
overraskende stor del, er slet ikke tilgængeligt!  
 Med anlæg i denne kvalitet, er forskellen i 
mellem komprimeret Spotify audio og 
ukomprimeret high-res musik og CD vitterlig 
tydelig, og kan mærkes helt ind i sjælen.

Der er primært brugt ROON (testet her) som 
afspiller via Cocktail Audio X45, sammen med CD og highres filer der ligger på selve X45. Karsten 
lytter helst kun på CD, så her har vi brugt en Marantz SA7001KI tilsluttet med COAX til SU-R1 
som alternativ kilde.

https://open.spotify.com/playlist/6fM53t3honcjMSJB1oA0UE?si=x1i01ZKSSR-Bf2LXgypZCA
https://open.spotify.com/playlist/6fM53t3honcjMSJB1oA0UE?si=x1i01ZKSSR-Bf2LXgypZCA
https://tidal.com/browse/playlist/607929ae-391f-46ac-942d-b1fb2f3e5a3e
https://www.recordere.dk/2020/04/test-roon-musikafspilleren-for-musik-elskere/


Med alt det grundlæggende på plads, kan vi endelig gå i gang med det som det hele handler om:  
NYDELSE AF OPTAGET MUSIK, realistisk gengivet i hjemmet, også kendt som Haife-lajfe! 
(HIFI).

De 100% analoge 
Det er på den ene side interessant, at man i 2020 kan opleve HIFI produkter der vælger en 100% 
analog tilgang i en tid hvor streaming og digitale kilder er toneangivende.   Ikke destro mindre, så er 
flere af top producenterne overbevist om, at det stadig er vejen frem med en helt analogt opbygget 
forstærker, og at den digitale verden skal tilsluttes via externe DACs.

Ud af de 10 forstærkere går vi i denne del helt old school, med de 3 helt analoge af slagsen, nemlig:

• NAIM Nait XS-3
• Rega Aethos
• Marantz KI-Ruby.

Naim Nait XS-3 - Tweedsutter og 
pibeudkrads? 

 
Clean design - og en af testens mest kompakte!

Naim har godt nok rødder helt 
tilbage til 1969 hvor firmaet 
blev startet af Julian Vereker,  
(der desværre døde alt for tidligt 
i en alder af kun 54 år i 2000) 
men XS-3 er fra vor tid!

JACK UDBRYDER BRAMFRIT VED 
SYNET AF NAIM NAIT XS3: "SÅ ER VI 

SGU TILBAGE I 1950!"

https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Vereker


Old School forstærker, der har moderne venner! 

Man kan ikke ligefrem anklage NAIM for at følge strømmen når det gælder audio produkter, hvor 
de b.la på forstærkersiden giver mulighed for at opgradere strømforsyningen via et særligt stik bag 
på Nait XS-3. I det hele taget skriger denne forstærker britisk konservatisme når det er mest stædigt, 
men også innovation på sin helt egen måde.  Man skal ikke misforstå NAIM, og tro at det er et 
analogt firma der forsager alt digitalt.  Til XS3 laver Naim b.la en fremragende streamer i samme 
design, med ren app kontrol og support for alt i high res audio, roon, tidal, airplay, spotify.. 

Den tilsluttes så, f.eks med et frækt lille DIN stik til XS3 👍 .  Der er også en CD Afspiller, CD5 
der passer til.

DIN stik og jord 

Bag på den 100% analoge forstærker holder man fast i DIN stik (bare rolig, der er også RCA), og 
højttaler terminalerne tager KUN bananstik! XS3 forstærkeren er også den eneste i testen der 
insisterer på at den SKAL have jord fra lysnettet, hvilket godt være et problem i mange huse, hvor 
der ikke nødvendigvis overhovedet er jordforbindelse i strømstikket, og hvis der er, er jorden måske 
ikke god nok...  I modsat fald vil forstærkeren stå og brumme i større eller mindre grad.

https://www.naimaudio.com/product/nd5-xs-2
https://www.naimaudio.com/product/nd5-xs-2
https://www.naimaudio.com/product/cd5si
https://www.naimaudio.com/product/cd5si


Opstarts tid 

XS3 er også den eneste i testen der tager sin tid om at starte op, afgiver små “plop” i højttalerne når 
den tændes og slukkes, o.s.v. Den lider lidt under en motoriseret volumenknap der har et meget 
begrænset virkeområde (vi nærmer os klippe-grænsen når der er skuet 1/3 del op), der også har det 
problem at der er ubalance kanalerne i mellem i starten af volumen knappens virkeområde når man 
spiller lige så stille.  Dette så vi iøvrigt også på Denon PMA-2500NE.

 
Masser af knapper på remoten...men kun volumen virker til forstærkeren, resten er reserveret til familiemedlemmer vil vi tro

Lyd oplevelse 

Lydmæssigt er XS-3 oplever vi en meget musikalsk forstærker, med en vel-afrundet  klang til den 
varme side,  der bestemt ikke føles analytisk. Det er som en bedstemors genfortælling, hvor alt det 
uhyggelige nedtones lidt.  Et godt eksempel er på Chaka Khans - Angel (se spotify playlisten), hvor 
Chaka Khans vokal nemt kan have tendens som værende en lille smule skinger og lidt FOR 

"DESIGNET ER TYDELIGVIS 
SKABT TIL AT VÆRE SAMMEN 

MED ANDRE NAIM 
KOMPONENTER"

https://open.spotify.com/playlist/6fM53t3honcjMSJB1oA0UE?si=x1i01ZKSSR-Bf2LXgypZCA


dynamisk på reference forstærker sættet, der får vi en væsentlig mere afslappet og hyggelig levering 
med XS-3.

Effektmæssigt kan XS-3 godt blive lidt presset 
på R1 højttalerne, hvis vi spiller på et 
entusiastisk niveau, især med de mest 
dynamiske udladninger, hvor den klart mister 
kontrollen. Den er testens svageste på papiret, 
og det bekræftes også når der kaldes på store 
kræfter.

Karsten bemærker yderligere, at lydbilledet 
mangler dybde og højde i forhold til de bedste i 

testen.  Jack tilføjer, at han synes den lyder 
overraskende godt i forhold til udseendet, og at hvis "han røg pibe og hørte vinyl plader i en 
lejlighed",  var det præcis sådan noget han ville købe....

Her ligger i virkeligheden nok også kernen 
af hvad XS-3 er, i forhold til de andre 
forstærkere i feltet.

Giv den et par vel opløste kvalitets 
højttalere med god følsomhed, parker 
Saaben pænt og lige, stoppe piben, sæt 
noget vinyljazz på, og nyd så den salige 
tilfredstillelse der er i at vide, at man jo 
ved bedre end majoriteten! 🧐  😜   XS-3 
har din ryg hele vejen!

Særligt værd at fremhæve: 

Naim udvidelsesmuligheder, musikalsk 
klang, konservativt statement, kompakt, enkelt design.

"DET ER SOM EN 
BEDSTEMORS 

GENFORTÆLLING, HVOR ALT 
DET UHYGGELIGE NEDTONES 

LIDT"

"JACK TILFØJER, AT HAN 
SYNES DEN LYDER 

OVERRASKENDE GODT I 
FORHOLD TIL UDSEENDET, OG 

AT HVIS HAN RØG PIBE OG 
HØRTE VINYL PLADER I EN 

LEJLIGHED,  VAR DET PRÆCIS 
SÅDAN NOGET HAN VILLE 

KØBE.... "

"PARKER SAABEN PÆNT OG 
LIGE, TÆND PIBEN, SÆT NOGET 
VINYLJAZZ PÅ, OG NYD SÅ DEN 
SALIGE TILFREDSTILLELSE DER 

ER I AT VIDE, AT MAN JO VED 
BEDRE END MAJORITETEN!" 



Lydprofil: 

Musikalsk, tilpas varm, afrundet klang. “langsom” dynamik uden at være decideret tilbagelænet. 
Lyder hurtigt presset når den sættes på hårdt arbejde på tunge højttalere. Fremragende 
hovedtelefonudgang der hylder personligheden med samme oplevede klangkarakter og masser af 
kraft. RIAA del leverer samme klangkarakter. En pleaser som vi vendte tilbage til, overraskende 
ofte.

Særlige særheder: 

Kræver god jord, plop i højttalere ved tænd/sluk, Volumenknap: det hele foregår i den første 
fjerdedel, dårlig balance ved lavt niveau, DIN STIK, (er jo i virkeligheden et bedre koncept, ikke?) 
Lang opstartstid, ingen tænd/sluk eller kildevalg fra remote, bananstik kræves til højttalertilslutning. 
Stereo "subwoofer outputs" der i virkeligheden blot er ekstra pre-outs uden filtrering 😄 .

 
Testens eneste med rene bananstik til højttaler outputs. Der følger særlige banan stik med!



Stjernholm reviews medaljer & priser 

Vi tildeler Naim Nait XS-3  "Tweedsut prisen" 😘

og giver medaljer for:

•mest stædige og konservative på den bedrevidende måde
•Mindste footprint
•At turde at være sin helt egen

Mere information: 

Vejledende udsalgspris: Kr. 22.900

Naim Nait XS-3 tekniske specs og mere info

Danske forhandlere

"I DET HELE TAGET SKRIGER 
DENNE FORSTÆRKER BRITISK 
KONSERVATISME NÅR DET ER 

MEST STÆDIGT, MEN OGSÅ 
INNOVATION PÅ SIN HELT EGEN 

MÅDE.”

https://www.naimaudio.com/product/nait-xs-3
https://www.naimaudio.com/find-a-retailer?field_retailer_address_country=DK&field_geofield_distance%5Bdistance%5D=50&field_geofield_distance%5Bunit%5D=3959&field_geofield_distance%5Borigin%5D=&field_retailer_product_range_tid=All


Rega Aethos - den brand VARME 
brite! 

Rega er som NAIM også britisk, - navnet burde klinge velkendt i mange audiofiles ører, nok mest 
på grund af deres ikoniske pladespillere, tonearme, pickupper og ikke mindst deres ligeledes 
ikoniske top-loadede CD afspillere.

Det er et mærke med lang historie og en helt særlig plads i hjertet hos den store fanskare af loyale 
entusiaster.

 
Der har været opmærksomhed på at skabe et flot design

http://www.rega.co.uk/cd-players-dac.html


Aethos er en helt ny integreret forstærker i et af de flotteste designs jeg har set fra Rega. Den er 
udført i centimeter tykke metal plader, der nærmest ligner støbejern, med smukt afrundede kanter 
og top-plade. Det er en “looker” man glædes ved at befamle i dagligdagen. 
Det er en stramhed over designet der er ført helt om på bag-pladen, hvor der hersker total orden. 
Meget lækkert i mine øjne.

Volumenknappen er motoriseret, og de features der er,  er få og velvalgte.

Der er fem inputs, et u-reguleret direct input / home theater bypass (der klogeligt kun kan indvælges 
fra fjernbetjeningen!) samt en “record 
knap” der er tænkt til god, gammeldags 
monitoring af retursignal fra f.eks en 
båndmaskine eller recorder af en art. Det 
hele rundes af af en mute knap og et meget 
vellydende hovedtelefon output, -  hvor jeg 
uvant konstaterer lidt snerren i venstre 
kanal, også når der er skruet helt ned. Dette går igen på højttaler outputtet! Jeg tester med min 
reference Sennheiser HDVD800 hovedtelefon forstærker tilsluttet record out på Rega Aethos for at 
tjekke om denne diskrete snerren også er tilstede her, - men her er der altså stille som graven, også 
hvis der skrues HELT OP…ikke skyggen af sus eller snerren.

Der er altså ikke tale om et problem fra kilden, 
og jeg kan selvsagt slet ikke vide, om det er en 
lille fejl på den pågældende amp, eller en 
generel ting, jeg kan bare konstatere at der ikke 
er helt stille som der f.eks er på Marantz KI 
Ruby.  Basale ting som absolut stilhed, er noget 
jeg synes man skal forvente på dette niveau af 

forstærkere.

RIAA! 

Med et smil konstaterer vi, at Aethos er født uden RIAA. Det skyldes at Rega ikke ville fordyre 
produktet unødigt ved at integrere en RIAA. Så kan de kunder der bruger pladespiller købe en 
passende RIAA efter egen smag og niveau. For en producent som Rega er det egentlig fair nok, da 
de b.la har en meget sofistikeret RIAA i samme design ved navn Aura reference til feinsmeckeren, 

"BASALE TING SOM ABSOLUT 
STILHED, ER NOGET JEG SYNES MAN 
SKAL FORVENTE PÅ DETTE NIVEAU 

AF FORSTÆRKERE."

"DET ER EN “LOOKER” MAN 
GLÆDES VED AT BEFAMLE I 

DAGLIGDAGEN."



og så i øvrigt har et fuldt program af RIAA forstærkere, flere end nogen anden producent jeg 
kender til.  Vil man bruge en pladespiller, skal man derfor lige regne en løs RIAA forstærker oveni 
prisen, hvis man da ikke har en i forvejen!

"Vil man bruge en pladespiller, skal man derfor lige regne en løs RIAA forstærker oveni prisen, hvis 
man da ikke har en i forvejen!"

Sin helt egen sound: 
Spændt foran de store Technics R1 højttalere er Rega Aethos nok en af de forstærkere der er længst 
fra referencen rent lydmæssigt. Dette er ikke ment på en dårlig måde, men Aethos leverer en meget 
varm, lidt tør og tæt lyd, der med noget musik endda kan betegnes som lidt smal. Det lyder 
romantisk “gammeldags” og meget lidt digitalt. Karsten efterlyser liv omkring instrumenterne og 
kalder den “en kontrolfreak” med instrumenterne helt fremme,  og henviser til hans nylige oplevelse 
af Arcam SA30 som værende mere åben (uden dirac) med en større soundstage. Karsten uddyber, at 
“festen mangler”, hvilket jeg godt kan følge. Dynamikken er nemlig ikke så sprudlende som på de 
bedste i den afdeling.

 
Smuk og elegant!

Den varme klang opleves på Chaka Khans “Angel” (find den i spille listen), sådan at vokalen, - der 
godt kan have en tendens til at lyde lidt hård, her er meget varm, sammen med en bas der mangler 
definition og detaljer. 
Dynamikken i Chaka Khans stemme formidles lidt livløst fladt, lidt på samme måde som Parasound

Det er virkelig varmt i dag! 

Jeg tjekker med dynamiske numre som f.eks Fink “Troubles what you`re in”, Nils Lofgrens "keith 
dont go" , og deciderede HIFI reference indspilninger som O-zone Jazz Variants, - og må bare 

http://www.rega.co.uk/phono-stages.html
https://open.spotify.com/playlist/6fM53t3honcjMSJB1oA0UE?si=9iQo0bQDR-mIQ4jkxfUVuw
https://open.spotify.com/track/005KtYFhuOUJ8NAsyf77jb?si=J1hMUkSQSBSfVgQTXVxrLg


konstatere at den smukke Rega åbenbart har tabt pusten i varmen med 27 graders varme udenfor og 
et par og tredive grader indenfor!  Forstærkeren er meget, meget varm, så vi tager den til side, giver 
den en køle-pause og laver hurtige kontrol lytninger med Marantz KI Ruby, som ligeledes leverer 
en varm men væsentlig mere luftig og dynamisk præsentation. Vi tjekker også på det 10 gange 
dyrere referencesystem, hvor bassen ikke længere er svulmende, de dynamiske detaljer er tegnet 
knivskarpt op, sammen med en stor soundstage og en udtalt luftighed i lydbilledet.

Efter nedkøling 

Da jeg henter Aethos tilbage efter en god nedkølingsperiode, kan jeg bedre kende den igen fra de 
første lyt, med mere luft i dynamikken og en mere luftig, åben lyd, stadig med en varm, tæt klang, 
der vil klæde lidt spidse højttalere der kan bruge lidt mere bas.

Rega er tro mod deres stil med Aethos, der 
som et stykke kunst er en lækker sag at have 
stående i stuen.  Klangkarakteren er lige så 
unik som forstærkeren og firmaet selv, og vil 
ikke falde i alles smag.   Snyd ikke dig selv 
for at høre den, hvis du er på jagt efter en 
analog modvægt til tidens kolde digitale 
verden!  Vil man også gerne i den digitale 
verden, mener Rega, at man skal kigge ud i 
verden og finde en streamer der kan tilsluttes til Aethos, for i modsætning til Naim er det eneste 
digitale de producerer, deres egne CD afspillere.

"Vil man også gerne i den digitale verden, mener Rega, at man skal kigge ud i verden"

 
"Solaris" Fjernbetjeningen er en standard vare, der ikke yder forstærkeren retfærdighed i feel

"DA JEG HENTER AETHOS 
TILBAGE EFTER EN GOD 

NEDKØLINGSPERIODE, KAN 
JEG BEDRE KENDE DEN 

IGEN"



Særligt værd at fremhæve: 

Ekstremt lækkert bygget, 100% analog, direct input til effektforstærker delen, pre out.

Lyd Profil 

Kraftfuld, varm,  men også lidt tæt lyd med fokus på de store linjer i musikken.  Kan bedst betegnes 
som romantisk oldschool, der vil klæde enhver kold, digital kilde.  Jack var ikke enig i Karsten og 
Mortens lydprofil.  Personligheden  også ryger direkte ud af hovedtelefon udgangen, der tilmed er 
kraftig. Klædte HD800 hovedtelefonerne vi testede med overordentlig godt.

Særlige særheder 

RIAA er tilkøb. Kan udvikle temmelig store mængder varme, skal derfor placeres med rigelig luft 
omkring sig, og altid stå øverst! Fjernbetjening lever ikke op til design og feel. Test eksemplaret 
snerrer lidt, sammen med en let vibration fra strømforsyningen.

Stjernholm reviews medaljer & priser 

 
Der er lagt kærlighed og finesse i Regas indpakning



Vi tildeler Rega Aethos Radiator Prisen for at være testens absolut varmeste forstærker (hvilket 
nok skyldes klasse A design i pre amp delen?)

og giver medaljer for:

• flotteste design
• absolut varmeste lyd

Mere information: 

Vejledende pris: Kr. 29.995.-

Dansk Distributør (oplyser forhandlere):  Medlyd

Se tekniske specs og mere info hos Rega

Marantz KI Ruby - Den 
musikalske legende hyldes! 

Testens dyreste 
Testens dyreste deltager med en vejledende pris på kr.32.900 er Marantz KI Ruby, der er lavet som 
en hyldest og 40 års jubilæums fejring af den legendariske Marantz ingeniør Ken Ishiwata. Ken har 
sat sit aftryk på mange ikoniske Marantz produkter igennem tiderne, og hans ekspertise er blevet 
manifesteret mange gange gennem særlige “KI Editions” af udvalgte Marantz produkter, der har 
modtaget ekstra forbedringer fra mesteren selv. Ken Ishiwata døde desværre i slutningen af 2019, 
hvilket bidrager til at gøre KI Ruby til noget specielt.  KI Ruby er baseret på kredsløbsdesign fra 
high-end forstærkeren PM-10.

"Ken Ishiwata døde desværre i slutningen af 2019, hvilket bidrager til at gøre KI Ruby til noget 
specielt"

https://www.medlyd.dk/find-forhandler-af-medlyds-produkter
http://www.rega.co.uk/aethos-amplifer.html


 Et flot diplom med rubin detalje og individuelt 
serienummer medfølger den eksklusive limited edition 
serie af KI Ruby.[/caption]

KI Ruby fremstilles i 1000 eksemplarer sammen med 
en tilhørende SACD afspiller/DAC, - og kommer med 
en laser indgraveret signatur med en lille rød rubin og et 
A4 certifikat, ligeledes med signatur og en lille rubin. 
Meget eksklusivt! I lighed med andre high-end marantz 
produkter, er kabinettet udført meget lækkert i 
kobberbelagt aluminum med nikkelbelagte RCA 
terminaler m.m. Det indirekte blå lys i de to “riller” i 
fronten (kan slukkes hvis det ønskes) bidrager 
yderligere til en eksklusiv fornemmelse.

[caption id="attachment_85778" align="alignnone" width="1200"]

 
afdøde Ken Ishiwata, med KI Ruby sættet, der i øvrigt også findes i sort.

http://www.marantz.eu/ruby/index.html#Link_4


KI Ruby er en 100% analog forstærker med digital kontrol. Fjernbetjeningen er helt oppe på niveau 
med Hegels i betjeningsforfærdelighed og er et studie for enhver UI designer i hvordan man IKKE 
skal lave en fjernbetjening. Sjovt nok, konstaterer vi tilfældigvis at Marantz og Hegel deler remote 
koder, - hvilket tilfælde 😜

 <— en af de værste fjernbetjeninger i testen, med dobbelt 
konfekt af u-intuitiv betjening. Giver nok bedre mening hvis 

man også har KI Ruby SACD afspilleren?

Lyd oplevelse 
KI Ruby har sin helt egen distinkte, varme 
lyd karakter. Der er musikalsk autoritet, og 
en stor, punchy bund der ikke rigtig overgås 
af nogen af de andre forstærkere.

Ordentlig syg bas! 

I førstehåndsindtrykket måtte vi lige tjekke 
om tonekontrollen var slået til med ekstra 
bas!  Karsten tilføjer at der er tale om 
“ordentlig syg bas” og Jack er helt enig. 
Klangkarakteren trækker R1 højttalerne helt væk fra det neutrale, lidt analytiske og KI Ruby 
demonstrerer masser af power der virkelig har fat. Den varme mellemtone føles ikke helt så intim 
som f.eks Hegel, Technics, og R1 referencesystemet. Det er som om at de fineste detaljer byttes til 
gengæld for et raffineret, musikalsk engagement som testholdet vendte tilbage til igen og igen med 
vippende fod.  Man kan ikke undgå at spekulere over hvilke højttalere KI Ruby teamet mon har 
brugt da de tunede lyden på denne limited edition forstærker? 😄 . Ki Ruby byder på musikalsk 
kompetence og et meget roligt lydbillede med god dybde og højde.

Meget kompetent RIAA indbygget. 

RIAA indgangen til pladespiller viser sig at være fremragende og kan skiftes i mellem MC eller 
MM i forstærkerens fnidrede menu. 
Det er en forstærker der kræver gode kilder. Det er selvfølgelig oplagt at parre den med den 
tilhørende KI Ruby SACD/DAC og få en samlet bid af Ken Ishiwatas legendariske HIFI historie 
ind i stuen.

 

"I 
FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET 
MÅTTE VI LIGE TJEKKE OM 

TONEKONTROLLEN VAR 
SLÅET TIL!”



Vi anbefaler ikke at parre den med alt for bastunge højttalere.

Særlig værd at fremhæve 

Rå musik nydelse, eksklusivitet og en bid af historien. Et must for enhver Marantz fan!

Lyd karakter: 

RIAA (MM), Fyldig, mikrodetaljeret klang, med en fin velopløst top. Måske testens bedste RIAA 
når lyttet til på denne måde. Stor autoritet, meget varm, musikalsk, "punchy" lyd. Mere bund end 
nogen af de andre forstærkere.  Leverer ikke helt den realisme som referencen præsterer med 
klassisk musik. Hovedtelefon udgangen begejstrer ikke på samme niveau som selve forstærkeren og 
opleves lidt kold uinspirerende.

Særlige særheder: 

Frygtelig rodebutik af en fjernbetjening, digitalt micro display med fnidret menu. Skal have lov til 
at varme lidt op før den yder sit allerbedste.

Stjernholm reviews medaljer & priser 



Vi giver KI Ruby V.I.P Prisen for sin ekslusive oplevelse.

og medaljer for:

• Værste fjernbetjening
• Største ordentlig syge bas!

Mere information: 

Vejledende pris: Kr. 32.999.-

Mere info og tekniske specs 

Oplysning af nærmeste forhandler hos distributøren

 

http://www.marantz.eu/ruby/index.html#Link_3
https://septon.se/HIFI_HEMBIO/Marantz/


Brobyggerne i mellem den 
digitale og analoge musik verden. 
“Brobyggerne” kalder vi de analoge forstærkere med indbyggede DAC (Digital to Analog 
Converter)  og andre digitale funktioner, streaming m.m.

Disse forstærkere er:

• Hegel H190
• Parasound HINT 6
• Rotel RA-1592
• Denon PMA-2500NE

 

Hegel H190 - Forsigtig politisk 
korrekthed 

Fra en stor, respekteret familie! 

Fra vores højtærede nordiske broderland Norge kommer her testens hvide prins, med sit enkle og 
personlige design og et par unikke features. Den findes også i sort, og er ud af en familie med fire 
brødre (H90, H190, H390 og H590) Hvor H190 altså ligger lige midt i feltet.  Store brødrende er 
b.la med DUAL mono opbygning.



Hegel går på 3 høje gummifødder (testens højeste, faktisk!)  sine helt egne veje på nogen områder, 
og byder på en meget minimalistisk tilgang til design og funktioner.

Forsigtig streaming 

Hegel H190 er hverken helt fugl eller fisk. Der er en netværksstik der tillader at man kan Airplay 2 
via Hegels egen "soundengine 2" implementation af Airplay.  Man kan også benytte H190 som en 
DLNA renderer (hvor man sender audio fra en DLNA enhed). USB DAC havde vi svært ved at få 
til at fungere ordentligt, måske det har noget at gøre med at det er en ældre TE7022 USB chip der 
sidder i? I hvert fald var HEGEL H190 sammen med Rotel de eneste af testens forstærkere vi ikke 
kunne få hul igennem på USB via Cocktail Audio X45 playeren.  H190 har indbygget DAC hvor 
der kan tilsluttes digitale kilder med COAX (1 stk)  og Optiske (3 stk)  udgange.  Her kunne man 
med fordel f.eks tilslutte en streamer, CD afspiller og lign. Dog finder vi ud af, at det er værd lige at 
lytte til de analoge outputs fra sit udstyr, for som testen viser, er det ikke den nødvendigvis den 
indbyggede DAC der giver de bedste resultater med 
denne forstærker.

Bedste lyd via XLR 

Bedste digitale lyd oplevede vi ved at bruge H190 
som DLNA renderer, hvilket dog begrænser afspille 
mulighederne en del. Vi brugte Synology Audio Station som player i dette tilfælde. Man lægger 
straks mærke til, at der er gjort lidt ekstra ud af tingene i Hegel H190. Når man skifter mellem 
inputs, foregår det med et lækkert lille “fade” og hvert eneste spring på volumenknappen er i 
perfekt balance. Bedste lyd var med de balancerede inputs med SU-R1 som DAC, hvor Karsten 
straks bemærker at lyden virker varmere og mere vedkommende i forhold til den indbyggede DAC.

Streaming? 

Det virker lidt mærkeligt, at H190 umiddelbart er så begrænset streamingmæssigt til Airplay og 
DLNA.  Vi savner Roon support, Chromecast og spotify Connect, som man kan håbe måske 
implementeres i en fremtidig update.   Det ærger også at der ikke er WIFI, så man er tvunget til at 
skulle bruge et LAN kabel.

"DET ER VÆRD LIGE AT LYTTE TIL DE 
ANALOGE OUTPUTS FRA SIT UDSTYR, 
FOR SOM TESTEN VISER, ER DET IKKE 

DEN NØDVENDIGVIS DEN 
INDBYGGEDE DAC DER GIVER DE 
BEDSTE RESULTATER MED DENNE 

FORSTÆRKER"



H190 byder både på Balancerede XLR inputs og pre outs for tilslutning af en recorder eller anden effektforstærker.

Lytte indtryk 

Lyden fra H190 opleves blød, fast og slank. Sat direkte ved siden af f.eks Denon PMA-2500NE 
eller technics , virker den dog ikke nær så spilleglad på testens højttalere.. Karsten bemærker også 
en slank men fast bas, og at der er godt styr på det hele.  På Joan Amatrading "Merchant of 
love" (find i spillelisten) er vokalen lige som han kan lide at høre den, nemlig dejligt fremme.  
Karsten synes også at Hegel H190 leverer en god luft omkring instrumenterne. Dynamiske 
udladninger leveres lidt for høfligt på trods af der bestemt ikke mangler effekt, og det bidrager altså 
sammen med den lidt slanke lyd (i direkte sammenligning med nogle af konkurrenterne vel at 
mærke!) - til en lidt for politisk korrekt lydsignatur på både R1 og JBL L100 højttalerne. Jack 
bemærker, at han oplever den som værende noget “køns normativ” og insisterer på at kalde Hegel 
for “hen” i resten af hans lyttesession 😄 .

https://open.spotify.com/playlist/6fM53t3honcjMSJB1oA0UE?si=1sRFVPvmQBSuk7HMHghyqA


 
Den digitale afdeling på H190. Vi var ikke så imponerede over den indbyggede DAC i denne Hegel model.

Top hovedtelefon forstærker 

Hovedtelefon udgangen er i forhold til f.eks Technics SU-G700,  hvis hovedtelefon udgang jeg 
tidligere har skamrost  - omend ENDNU mere velbalanceret, harmonisk og clean i klangen.

Der er masser af kraft til at drive HD800, og direkte sammenlignet med hovedtelefon udgangen på 
SU-R1 er Hegel den forstærker man vender tilbage til igen og igen med hovedtelefonen.  
Umiddelbart kan Hegel hovedtelefon forstærkeren også nemt måle sig med den dedikerede 
Sennheiser HDVD800 super-premium hovedtelefon forstærker.

Hegel H190 skal nok parres en anden type højttaler. Kvalitets indtrykket fejler imidlertid intet.  Det 
er præcisions kram inderst til yderst og de ting den kan (på nær USB) virkede altsammen bund 
solidt i vores test setup.

"JACK BEMÆRKER, AT HAN OPLEVER DEN SOM 
VÆRENDE NOGET “KØNS NORMATIV” OG INSISTERER PÅ 

AT KALDE HEGEL FOR “HEN” I RESTEN AF HANS 
LYTTESESSION."



Fjernbetjening, eller hvad det nu er? 

 
Imponerende ringe remote rent ergonomisk

På trods af nogle virkelig hårde konkurrenter i kategorien “værste fjernbetjening” er Hegel helt i 
top , med en lille metal remote der insisterer på at være mærkelig,  med verdens mindste, helt ens 
knapper og batteri isætning der kræver at man fjerner fire skruer, der i øvrigt ridser bordet da de 
ikke er undersænkede 👍 .  Der er intet i 
vejen med en lækker remote i metal, 
men det her er i top når det gælder 
betjenings fjendtlighed! 😜 .

Display 

Displayet er måske ikke alles kop te, men det er tydeligt og funktionelt.  Man er aldrig i tvivl om 
der er netværksforbindelse, eller hvilket input der er valgt.

Særligt værd at fremhæve: 

Balancerede inputs (1 sæt), Særlig Airplay , DNLA Renderer, lækkert skift mellem kilder, pre-out 
(både variabel og fixed "recording" output).

"...EN LILLE METAL REMOTE 
DER INSISTERER PÅ AT VÆRE 
MÆRKELIG,  MED VERDENS 

MINDSTE, HELT ENS 
KNAPPER"



Lyd karakter: 

Slank, clean, fast nøgtern lyd.  Klæder ikke rigtig hverken L100 eller R1, samlet lidt for tyndbenet. 
Uengageret dynamik, god luft og pæn kontrol.  Vellykket hovedtelefon udgang. DAC virker noget 
hård i klangkarakteren i forhold til referencen.

 
enkel og overskuelig bagplade hvor det er nemt at finde rundt! Bemærk skueterminalernes forskudte placering.

Særlige særheder: 

Network playback, simpeltheden er næsten for meget, fjernbetjening med verdens mindste, ens 
knapper,  Ingen DSD support, ingen RIAA,  USB chip virker ikke med alt.



Stjernholm reviews medaljer & priser 

Politisk korrekthed giver vi ikke priser for, men hvis vi gjorde! 😜

Medaljer:

• Delt medalje med Marantz for værste 
remote

• Højeste fødder
• Mest alternativt placerede powerknap

Mere information: 

Vejledende Pris:  Kr. 24.995.-

Mere info & tekniske specs hos Hegel

Dansk forhandler:  HIFI Klubben

 

"MAN LÆGGER STRAKS MÆRKE 
TIL, AT DER ER GJORT LIDT EKSTRA 

UD AF TINGENE I HEGEL H190"

"DIREKTE SAMMENLIGNET MED 
HOVEDTELEFON UDGANGEN PÅ SU-R1 ER 
HEGEL DEN FORSTÆRKER MAN VENDER 

TILBAGE TIL IGEN OG IGEN MED 
HOVEDTELEFONEN" 

https://www.hegel.com/products/integrated/h190


Parasound HINT 6 - Bulderbasse 

 
Et lidt "quirky" design der faktisk kan være lidt svært at overskue

Fra USAs store land, kommer Parasound HINT 6,  der nok er den forstærker i feltet vi har haft det 
mest ambivalente forhold til. (husk i denne forbindelse at Jack er fanboy!)

Den har været tilsluttet igen og igen i alle opstillingerne, incl mit kontorsystem med subwoofere.

Perfekt til lidt mere avancerede setups 

Parasound HINT 6 tilbyder et  analogt feature sæt og praktikaliteter der gør den positioneret til en 
lang række lidt mere avancerede anlæg. Den er f.eks testens eneste, der tilbyder analog kontrol over 
subwoofer crossover frekvens og tilmed har en handy subwoofer niveau regulering på fronten. Der 
er alt i ind og udgange både ubalanceret og balanceret, indbygget DAC med DSD support, theater 
bypass og meget mere. HINT 6 har mange indgange, og virker lidt som en burger med alle 
tænkelige ingredienser på… det hele bliver bare lidt “brunt” og mangler en distinkt retning.

Man fornemmer næsten at det er en forstærker der kan vælges af AV pedellen til gymnastiksalen 
😝 .   Med sine balancerede outputs og 
fleksible opsætning der tager hvad som 
helst, incl et AUX mini jack input på 
fronten, RIAA med både MM og MC 
support og ikke mindst stor effekt på 
papiret, er den klart potentiale til 
gymnastiksalen, ungdomsskolen, 
dansestudiet…

Desværre er der ingen netværksfunktioner 
eller streaming muligheder indbygget.

"DEN ER F.EKS TESTENS ENESTE, DER 
TILBYDER ANALOG KONTROL OVER 

SUBWOOFER CROSSOVER FREKVENS 
OG TILMED HAR EN HANDY 

SUBWOOFER NIVEAU REGULERING PÅ 
FRONTEN." 



[

 
Alt hvad man kan komme til at få brug for - men dog ingen netværksfunktioner eller externe kontrol muligheder? Det er svært helt at 

regne ud, hvad HINT 6 gerne vil være

 
Ingen af de andre forstærkere har analoge variable crossovers

Begejstringen udebliver, desværre! 

HINT 6 formår da heller ikke rigtig at begejstre nogen af os rent HIFI mæssigt. Vi tester subwoofer 
funktionen med en Lyngdorf BW2 subwoofer sammen med JBL L100, dog uden at det kommer til 
at bidrage nævneværdigt til en bedre oplevelse. Det er dog rigtig fedt at man kan stille 
delefrekvenser separat for sat/sub og regulere sub output separat på fronten.



 
Små, fnidrede knapper og aux stik på fronten. Bemærk også mini jack hovedtelefon udgang.

 
Man "bladrer" igennem de mange inputs på den lille input vælger knap



Lyd oplevelse 

.…er den der skiller sig mest ud i hele feltet. Bassen er slatten, mangler fasthed, punch og 
definition. HINT 6 kan sagtens spille højt, men gør det med en bemærkelsesværdig mangel på 
entusiasme, ISÆR fra de analoge inputs (som vi jo tilmed føder med en high-end kilde med Nordost 
ODIN XLR kabler). Det vågner faktisk væsentlig mere op, når vi benytter det digitale COAX input, 
eller USB inputtet, men stadig sidder man tilbage med indtrykket af en tilbageholdt klang der 
“holder vejret”. RIAA inputtet opleves lidt tyndt og hårdt i klangen. Det samlede indtryk er, at 
HINT 6 præsterer at være en installations forstærker mere end en HIFI musik formidler. Der 
mangler raffinement, ganske enkelt.

Den ligner en HIFI forstærker, men vi 
oplever den altså ikke sådan. Karsten 
udbryder bramfrit som det første efter at 
have lyttet igennem: “den er jo 
dødkedelig!”, og uddyber fra sine 
notater: “Smalt stereoperspektiv, mangler 
dynamik, mangler begejstring!”

I direkte sammenligning med f.eks Rotel 
RP-1592, er det tydeligt, at Parasound HINT 6 ikke er nær så vellykket lydmæssigt.  Parasound 
Fanboy Jack tilføjer, at "han altså ikke synes den er SÅ uinspirerende!" som resten af holdet giver 
udtryk for.

 
IR remoten virker kun i en ret smal vinkel

"HINT 6 KAN SAGTENS SPILLE 
HØJT, MEN GØR DET MED EN 

BEMÆRKELSESVÆRDIG 
MANGEL PÅ ENTUSIASME"



Værd at fremhæve 
 
Helt sin egen! På papiret testens kraftigste 
forstærker. Gode subwoofer muligheder med 
variabel sub / sat crossover, Hurtig adgang til 
direkte justeringsmuligheder på fronten. 
BÅDE ubal og balancerede pre og subwoofer 
out, dual sub RCA, MM og MC RIAA med 
to settings. Old school funktionalitet uden 
noget computer halløj. Mange indgange. 
USB med DSD og ultra høje samplerates 
supporteres.

Lyd karakter 

RIAA lyder spids og u-raffineret. Sovende kæmpe. tilbageholdt / deprimeret klang der mangler liv. 
Opfører sig ikke som en HIFI forstærker i vores ører.

 
RIAA med to modstandsindstillinger for MC pickupper

Særlige særheder 

Valg af kilder betjening på lillebitte input vælger knap. Små, utydelige knapper, svært at læse 
frontpladen, layout, mini hovedtelefon, design, analoge inputs x 6?, really?  Mangler sjovt nok 
externe kontrol muligheder til system integration.

"JACK TILFØJER, AT "HAN 
ALTSÅ IKKE SYNES DEN ER 
SÅ UINSPIRERENDE!" SOM 
RESTEN AF HOLDET GIVER 

UDTRYK FOR."



Stjernholm reviews medaljer & priser 

Vi tildeler Parasound HINT 6 "Det gyldne svedpandebånd!"

samt følgende medaljer: 

• Mest analog fleksibilitet
• Mest gymnastiksal
• Mindste knapper
• mest plastik fjernbetjening

Mere information: 

Vejledende pris: Kr. 26.995.-

Distributør, Tekni-Fi Import ApS  Anviser nærmeste forhandler

Mere info og tekniske specs hos Parasound

http://tekni-fi.dk/?page_id=10
https://parasound.com/hint6.php


Rotel RA-1592 - Klassisk 
allrounder 

Den japanske Rotel RP-1592 er reelt en kombination af pre-amp`en RC-1590 og effektforstærkeren 
RB-1582 samlet i en kasse. Den er opbygget omkring en stor ringkerne trafo der medvirker til den 
imponerende effekt på 200 watt i 4 ohm, hvilket 
pris/effektmæssigt gør den til den forstærker i 
testen der leverer flest “watt pr. krone” med en 
pris lige under 20k. Det er en umiddelbart 
klassisk opbygget forstærker, der er forsøgt 
gjort tidssvarende med tilføjelse af digitale 
inputs, bluetooth og lidt IP kontrol muligheder 
via netværk (som desværre er det eneste 
netværksporten umiddelbart bruges til!).

Lugter det igen lidt af gymnastiksal herinde? 

Jeg kan ikke undgå at sidde lidt med samme feeling som man får fra Parasound. Det er forstærkere 
der prøver at være alt for alle, men glemmer lidt den emotionelle del. Når man betjener dem, føler 
man at der når som helst kan dukke en pedel op, for at sætte en gul “må ikke betjenes af eleverne!” 
dymolabel på. 😜 .

To sæt højttalere kan tilsluttes 

RP-1592 byder også på RIAA input og er testens eneste med to sæt højttalerterminaler. Vi finder alt 
i balanceret og ubalancerede analoge inputs, hele 3 digitale coax inputs, optiske samt USB inputs. 

"DET ER EN UMIDDELBART 
KLASSISK OPBYGGET 

FORSTÆRKER, DER ER 
FORSØGT GJORT 
TIDSSVARENDE"



USB inputtet giver os problemer, og fungerer bare ikke med Cocktail audio X45 afspilleren da vi 
tester det.

Forstærkeren er også udstyret med et pre out for tilslutning af en endnu kraftigere effektforstærker 
og to mono subwoofer outputs med fast crossover.

 
i modsætning til Parasound har vi her både IP kontrol via netværksporten og RS-232 seriel kontrol ud over alt i ind og udgange

Tarvelig app 
 Så behøver vi vist ikke at skrive mere om Rotel Appen. 
Der er plads til forbedring![/caption]
Som en af de få, har Rotel faktisk en APP.  Imidlertid er 
den virkelig grinagtig tarvelig for nuværende, og hjælper 
ikke brugeren med nogle af de lidt mere avancerede 
funktioner, der er svære at komme til igennem 
menusystemet på forstærkeren! Rotel har ikke WIFI, så 
det kræver et LAN kabel at kunne bruge denne app, som 
vi vidst ikke behøver at skrive mere om... Se den...

Streaming via Bluetooth 
Bluetooth gør det enkelt bare at spille noget musik fra en 
hvilken som helst telefon, computer eller tablet, men det 
er lydmæssigt ikke den fede måde at gøre det på.  Rotel 
er den eneste af de 10 forstærkere der har bluetooth 
muligheden.  Der er også et USB stik til direkte, tabsfri 
afspilning via USB på fronten.

"ROTEL ER DEN ENESTE AF DE 10 
FORSTÆRKERE DER HAR BLUETOOTH 

MULIGHEDEN.  DER ER OGSÅ ET USB STIK 
TIL DIREKTE, TABSFRI AFSPILNING VIA USB 

PÅ FRONTEN"



Lyd oplevelsen 

Lydmæssigt er der ikke meget at sætte fingeren på.

Det blev en af de forstærkere vi lyttede mest på, da den ikke rigtig har nogen stor personlighed, eller 
noget der stikker i den forkerte retninger!  Derfor måtte man lytte til den meget længe for 
overhovedet at kunne danne et indtryk af den.

Den har god levering, rytmisk timing, 
neutralt perspektiv og en meget neutral 
klang. Den er sådan lidt hvad man 
hælder i den. Det er på alle måder en 
forstærker der er “tilpas” i de fleste 
situationer, hvor det eneste Morten 
savner til prisen er raffinement i den 
dynamiske levering sammenlignet med 
referencen. I direkte sammenligning med vores 10 gange dyrere reference er Rotel forstærkeren lidt 
mere tilbagelænet uden det samme display af mikro dynamiske detaljer i lydbilledet.

Bedste lyd er via de analoge inputs 
Bedste lyd var via de balancerede analoge inputs med SU-R1 som DAC, der i direkte 
sammenligning med RP-1592`s indbyggede DAC gav en mere raffineret og sød lyd der var helt 
uden den lidt hårde, faste kant der produceres via de indbyggede digitale COAX inputs. Det kan 
uden tvivl godt betale sig at benytte en fremragende extern DAC med Rotel forstærkeren.  Når jeg 
spiller “I wanna be with you” med Vanessa Fernandez på DSD minder den om NADs udgåede M3 
forstærker som vi også havde lejlighed til at lytte på et par dage.

Karsten tilføjer, at han elsker den! Det er en pleaser, der lusker lidt langs panelet ved ikke rigtigt at 
skille sig ud, hverken positivt eller negativt.  Jack bemærker på lydsiden at den er behagelig og 

velafbalanceret.  
Klangsignaturen er 
"professionel" , på den måde 
at den ikke rigtig bidrager 
med fortolkning, men snarere 
er på neutral grund, på en 
måde hvor man føler sig hel 
tryg ved formidlingen, uanset 
genre.

Kan være næsten alt til alle
Som med parasound, er Rotel RP-1592 næsten alt til alle, men fejler lidt i tilpasningen til det 20 
århundrede, hvor langt de fleste ikke har 10 kilder, men ønsker en ophøjet digital eller analog lyd 
oplevelse der bringer dem tættere på musikken. Det ændrer ikke ved, at Rotel er et godt, solidt valg 

"DET ER PÅ ALLE MÅDER EN 
FORSTÆRKER DER ER 
“TILPAS” I DE FLESTE 

SITUATIONER"

"KARSTEN TILFØJER, AT HAN ELSKER 
DEN! DET ER EN PLEASER, DER LUSKER 
LIDT LANGS PANELET VED IKKE RIGTIGT 
AT SKILLE SIG UD, HVERKEN POSITIVT 

ELLER NEGATIVT." 



der kan drive hvad som helst, kan imødekomme næsten alle behov og ikke vil skræmme nogen 
hverken i klangkarakter eller pris i klassen.

Værd at fremhæve 

Mange inputs, 2 sæt højttalere, kan integreres med kontrolsystemer, har bluetooth, RIAA (MM) 
indgang, subwoofer outputs samt stor effekt.

Lyd karakter 

Stor forskel i oplevelsen af digital og analog inputs. Musikalsk og neutral på en lidt tilbagelænet 
måde. Der er godt med saft og kraft på lager, og der kan spilles højt, ubesværet. Klangkarakteren 
går igen på RIAA, der er nøgtern og neutral på en kompetent, men måske lidt kedelig måde.

 
Et gigantisk orgel af en fjernbetjening. Den er tyk, men meget nem at finde rundt i

Særlige særheder 

Mini jack hovedtelefonudgang er bare så lidt HIFI, lidt fantasiløst design, ingen 
indstillingsmuligheder for sub outputs, knapper føles lidt billigt i berøringen, let sus uanset input 
selv på digitale inputs. USB fungerer ikke med vores cocktail audio X45 player.



Stjernholm reviews medaljer & priser 

Vi tildeler Rotel RP-1592 "allrounder prisen"

samt følgende medaljer: 

• Mest effekt for pengene
• Eneste med Bluetooth
• Mindst actionprægede brug af en LAN Port

Mere information: 

Vejledende pris: Kr. 19.749.-

Distributør: Scandinavian Audio Systems anviser nærmeste forhandler

Mere info og tekniske specs fra Rotel

http://sas-audio.dk/00006/00248/
http://www.rotel.com/en-gb/product/ra-1592


Denon PMA-2500NE - Alfa 
hannen i brune fløjlsbukser. 

 
stor, tung og old school på den fedeste måde - og den tør at være ved det![

Fysisk størst, tungest og billigst 

Testens billigste forstærker er samtidig den største og tungeste! Det er heller ikke småting man får i 
det store kabinet, hvor der er store strømforsyninger, isolerede kredsløb og næsten alt i digitale og 
analoge forbindelser. Det er virkelig en forstærker der med sin gigantiske volumenknap bare skriger 
“så skru da op for mig, åh du brutale alfahan!”. PMA-2500NE forener analog klasse med digitale 
tilslutninger, og giver mulighed for at køre “analog mode” hvor alle digitale kredsløb slås fra for 
yderligere at minimere potentiel støj og forvrængning.

<— ca. der på 
volumenknappen, 

har vi nået 
klippegrænsen.



Det er en “old school” forstærker, der bygger bro 
til den digitale verden, hvor du forventes at 
tilslutte f.eks en pladespiller og en digital 
streamer af en art. Der er intet indbygget netværks 
halløj her.

Lyd oplevelse 

PMA-2500NE leverer en stor, fed og lidt tæt 
varm lyd, og har en af testens subjektivt 
bedste RIAA forstærkere der både kører MC 
og MM pickupper,(vi tester kun med MM) 
som leverer samme klangkarakter. Lyden er afrundet, festlig og har en naturlig, ret tung bund.  Jeg 
fristes straks til at smide Sylvester "do you wanna funk" på original 12" vinyl på pladespilleren, og 
får en meget autentisk oplevelse med PMA-2500NE hvor alle brikkerne bare falder på plads.

 
Den store PMA-2500 er en stor basse!

DAC delen og hovedtelefon forstærkeren er overbevisende, og især USB DAC`en imponerer med 
support for 11.2Mhz DSD og ultrahøje sample rates. Lyden på hovedtelefon udgangen matcher 
forstærkerens personlighed, og jeg tog mig flere gange i at tænke på Sennheisers dedikerede DAC 
og hovedtelefon forstærker HDVD-820 tidligere testet her! (der alene koster det samme som 
PMA-2500NE) når jeg lyttede til højtopløst audio via USB! Absolut godkendt hovedtelefon output 

"DET ER VIRKELIG EN 
FORSTÆRKER DER MED SIN 

GIGANTISKE VOLUMENKNAP 
BARE SKRIGER “SKRU DA OP 

FOR MIG, ÅH DU BRUTALE 
ALFAHAN!”

"JEG FRISTES STRAKS TIL AT 
SMIDE SYLVESTER "DO YOU 
WANNA FUNK" PÅ ORIGINAL 

12" VINYL PÅ 
PLADESPILLEREN"

https://www.recordere.dk/2020/03/draft-sennheiser-hd820-https://www.recordere.dk/2020/03/draft-sennheiser-hd820-himmelsk-lukket-hifi-hovedtelefon/himmelsk-lukket-hifi-hovedtelefon/


som Alfa-hannen nok skal få glæde af når 
hustruen/kæresten er hjemme! 😄

Denon`en har absolut ingen problemer med at 
spille R1 højttalerne pænt op, men den kan 
godt lyde presset hvis der spilles højt, især med 
seriøst dynamiske indspilninger. Så det med 
størrelsen, har nødvendigvis ikke noget med 
gørelsen at gøre i dette tilfælde!  Karsten noterer 
yderligere en lidt tilbagetrukken mellemtone, der trækker især vokaler lidt tilbage i lydbilledet, hvor 
Jack kalder den "to dimensionel", hvilket jeg også tilslutter mig i sammenligning med vores 
reference.

 
Analog mode, frakobler og slukker de digitale kredsløb. Man tænker det ikke burde være nødvendigt, men det gør en ret stor forskel, 

og præsenterer PMA-2500 fra sin mest autentiske side med f.eks vinyl.

"JEG TOG MIG FLERE GANGE I 
AT TÆNKE PÅ SENNHEISERS 

DEDIKEREDE DAC OG 
HOVEDTELEFON 

FORSTÆRKER HDVD-820"

"KARSTEN NOTERER YDERLIGERE EN LIDT 
TILBAGETRUKKEN MELLEMTONE, DER TRÆKKER ISÆR 

VOKALER LIDT TILBAGE I LYDBILLEDET, HVOR JACK 
KALDER DEN "TO DIMENSIONEL", HVILKET JEG OGSÅ 

TILSLUTTER MIG I SAMMENLIGNING MED VORES 
REFERENCE."



I direkte sammenligning med den 10 gange dyrere Technics Reference får man ikke den samme 
luft, raffinement, perspektiv og dynamiske detaljer. Til gengæld leverer 2500NE altid smil på læben, 
med sin glade spillestil der hele tiden giver lyst til mere. På L100 højttalerne får vi en autentisk 
oplevelse der virkelig klæder de bas hungrende L100, igen med en god tyngde i bassen.

 
De ekstra terminaler er til bi-amping og er IKKE tilslutning for et ekstra sæt højttalere 😄

PMA-2500 må siges at score højt i kategorien “value for money”. Har du ikke brug for helt så 
meget effekt, kan du få næsten det samme i lillebroderen PMA-1600NE, hvor du dog ikke har 
muligheden for at bruge forstærkeren som en ren effektforstærker (f.eks i et kombineret home 
cinema setup) , biamping, og får færre inputs til kun 12.000 kr.

Ærgelig volumenknap 
På negativlisten er en irriterende begrænset 
vandring på volumenknappen, som man kun 
nærmest kun kan skrue ca 1/3 op, før man 
når klippe grænsen med et digitalt input. Lidt 
samme problem som vi oplever på NAIM 
Nait XS3,  og selvsagt fjollet, da det giver 
væsentlig mindre præcision når du indstiller 
lydstyrken i det lave område.  Balance 
præcisionen når der spilles meget lavt er 
således testens dårligste. Det irriterer også at 
man skal steppe igennem en masse forskellige inputs man måske aldrig skal bruge når man skifter 
mellem indgange, og at rækkefølgen ikke kan ændres. Der er heller ikke direkte kildevalg på 
remoten.

Analog mode: 
Vi foretrak klart forstærkerens lyd i “analog mode” - og den bedste lyd fik vi med analogt input med 
SU-R1 som DAC.

"TIL GENGÆLD LEVERER 
2500NE ALTID SMIL PÅ 

LÆBEN, MED SIN GLADE 
SPILLESTIL DER HELE TIDEN 

GIVER LYST TIL MERE"



Det er en god samlet pakke og funktioner der gør Denon PMA-2500NE til et godt køb for den 
prisbevidste, og samtidig bare skriger halvfjerdser “alfahan” ud i hjemmet på den helt rigtige måde!

 
hæderlig remote med forskelligt formede knapper, men desværre uden direkte kildevalg!

Køb en, og stil din gamle læderstol med øl-pletter frem lige midt i stuen og kræv din plads tilbage, 
mand! 😜 . Denon PMA-2500NE vil bane vejen.

 <—den store denon i sit rette element, 
med en fed pladespiller

"KØB EN, OG STIL DIN GAMLE LÆDERSTOL MED ØL-
PLETTER FREM LIGE MIDT I STUEN OG KRÆV DIN PLADS 

TILBAGE, MAND! 😜 . DENON PMA-2500NE VIL BANE 
VEJEN."



Værd at fremhæve 

Et alfahan statement, Testens største og tungeste. Gigantisk volumen knap, USB er incl DSD 
11.2Mhz, Fremragende RIAA med MM og MC. Mulighed for at bruge effekt delen alene enkelt 
med skift via input vælger, f.eks i et surround setup med anden forforstærker. “Analog mode” 
frakobler digitale kredsløb med hørbar bedre lydkvalitet til følge.

Lyd karakter 

Stor, fed, lidt tæt varm lyd. Tung bund i RIAA, behagelig, afrundet lyd, uden den store detaljegrad 
eller fin dynamik.  Store kraftreserver trods svage overarme på papiret. Oplevet allerbedst i analog 
mode, med ekstern technics SU-R1 DAC. Klæder R1 virkelig godt med den store, glade bas.

Særlige særheder 

Volumenknap travel & low level balance, analog mode med to niveauer, input vælger. Størrelse! 
Ingen Pre-out, ingen subwoofer output.

Stjernholm reviews medaljer & priser 

Vi tildeler Denon PMA-2500NE "største sok i underbuksen prisen" 😘

medaljer: 

• Billigst pr. Kilo forstærker
• Mest old-School party stemning
• Mest fremtrædende volumenknap
• RIAA Top 3
• Hovedtelefon forstærker Top 3



Mere information: 

Vejledende udsalgspris:  Kr. 17.990

Dansk forhandler: HIFI Klubben

Mere info & specs fra Denon

fra “brobyggerne”, handler det om de digitale troldmænd i feltet, der bliver væsentlig mere 
raffinerede i deres tilgang på godt og ondt.

Disse forstærkere er:

• Technics SU-G700
• Lyngdorf TDAI-2170
• Arcam SA30

Technics SU-G700 - Opgraderet 
Old School 

 
SU-G700 fås også i sort!

Forstærkeren der inspirerede til stortesten! 

Technics SU-G700 har vi tidligere testet på recordere, og forstærkeren var den direkte årsag til vi 
blev inspireret til at lave denne stortest, da vi blev oprigtigt begejstret over det niveau den 
præsterede i prisklassen lige under 20.000. I grand Class testen (se den her), skrev vi, at den 
spillede som en dobbelt så dyr forstærker.

https://www.denon.com/en-gb/shop/amplifier/pma2500ne
https://www.recordere.dk/2020/03/test-technics-hifi-anno-2020/


Ingen streaming eller netværk 

SU-G700 er testens anden-billigste, og har hverken streaming eller bluetooth.  Der er således tale 
om en helt "gammeldags forstærker", der kræver en extern streamer, CD afspiller, tuner, 
pladespiller, computer eller hvad man nu er til.

På trods af  prisniveauet brillerer den med 
fine funktioner som f.eks en dyrt lydende 
DAC, det unikke LAPC impedans 
tilpasnings kredsløb, - og har en 
fremragende RIAA til MM pickup 
indbygget. De store, oplyste VU metre 
bør også kunne gøre enhver entusiast lidt 
blød i knæene. SU-G700 er næsten som 
en bil fra halvfjerdserne hvor al teknikken 
er udskiftet med moderne dele.

LAPC kredsløbet er det som placerer den 
i kategorien "digitale troldmænd", sammen med dens effektforstærker der er klasse D.  Sidstnævnte 
betyder også, at den ikke udvikler så meget varme.

 

Lyd oplevelse 

SU-G700 leverer en imponerende stor soundstage, dybde 
og åbenhed i lydbilledet. Dynamikken er hurtig og 
detaljeret. Den indbyggede DAC er forstærkerens bedste 
input. Linje indgangene imponerer ikke på samme måde, 
men RIAA delen fandt vi som værende fremragende med 
en sprød klang der har godt med "bid" og en velopløst, 
behagelig top.

     (herover) Det er svært at finde noget man savner på 
SU-G700 bagpanelet

"DER ER SÅLEDES TALE OM 
EN HELT "GAMMELDAGS 

FORSTÆRKER", DER KRÆVER 
EN EXTERN STREAMER, CD 

AFSPILLER, TUNER, 
PLADESPILLER, COMPUTER 

ELLER HVAD MAN NU ER TIL."

"DE STORE, OPLYSTE VU METRE BØR OGSÅ KUNNE GØRE 
ENHVER ENTUSIAST LIDT BLØD I KNÆENE. SU-G700 ER NÆSTEN 

SOM EN BIL FRA HALVFJERDSERNE HVOR AL TEKNIKKEN ER 
UDSKIFTET MED MODERNE DELE.”

"KLANG PROFILEN ER NEUTRAL, 
ÅBEN OG OVERRASKENDE 

SILKEBLØD FOR EN DIGITAL 
FORSTÆRKER."



Klang profilen er neutral, åben og overraskende silkeblød for en digital forstærker. Der er ikke helt 
den samme tunge bas som f.eks Denon 2500NE eller KI Ruby, men til gengæld får du detaljer og 
soundstage på et niveau der hører til i en anden, væsentlig højere prisklasse. Jack finder den 

ligeledes "superlækker" og vel balanceret, lidt 
mere tilbagelænet end reference systemet, -  og 
tilføjer at LAPC giver superb impulsrespons 
som i "meget stramrøvet lilletromme!" 😄 .  
Karsten er ligeledes overrasket og har noteret 
at SU-G700 demonstrerer et stort overblik, 
med et stort bredt lydbillede, fantastisk med 
klaver, klangmæssigt meget tæt på referencen 
og oplever også, at LAPC bringer mere nærvær 
til musikken.

Begrænset effekt, men stor dynamik inden for grænserne 

SU-G700 har begrænset effekt i forhold til f.eks KI Ruby eller Parasound,  men leverer ubesværet 
& tight, stor dynamik, så længe man respekterer at der ikke er nær så meget effekt på lager.

LAPC kredsløbet er meget nemt at bruge, og kræver blot 3 minutter automatisk kalibrering.  På 
L100 højttalerne gjorde det ligeledes en stor, musikalsk forskel.

 
Hvem kan ikke lide old school VU metre?

"JACK TILFØJER AT LAPC 
GIVER SUPERB 

IMPULSRESPONS SOM I 
"MEGET STRAMRØVET 

LILLETROMME!" 😄  



Særligt værd at fremhæve 

LAPC er et musikalsk plus, VU Metre med blød belysning, fremragende RIAA & hovedtelefon 
udgang.

 
En af testens bedste remotes, god størrelse knapper, nemt at finde rundt

 Lyd karakter 

Nøgtern, vel-opløst, neutral klang. Stor soundstage, Godt “bid” i dynamikken, meget detaljeret. 
Virker i direkte sammenligning med f.eks Rotel lidt mere analytisk, men meget lig vores 10 gange 
dyrere reference i klangkarakter. RIAA er overraskende varm, sprød og fyldig, med en raffineret 
dynamisk top.  Hovedtelefon udgang er ligeledes i fed kvalitet, men er ikke helt på niveau med de 
allerbedste i testen.

Særlige særheder 

Kilde skift på source knappen har en irriterende forsinkelse, hvilket gøres mere generende af at man 
ikke kan slå ubenyttede inputs fra. Pre-amp output kan slås til i to forskellige modes, med eller uden 
den indbyggede effektforstærker kørende med.



Stjernholm reviews medaljer & priser 

Vi tildeler SU-G700 "innovations prisen" for LAPC

medaljer: 

• VU METRE!
• Bedste fjernbetjening runner up

Mere information: 

Vejledende udsalgspris:  Kr. 18.999

Panasonic anviser nærmeste forhandler her

Mere info og specs fra Technics

https://www.technics.com/dk/where-to-buy/
https://www.technics.com/dk/products/grand-class/integreret-stereo-forstaerker-su-g700.html


Lyngdorf TDAI-2170 - Ingeniøren 

Digital fra yderst til inderst 

Med Lyngdorf TDAI-2170 står vi nu på 100% digital grund.  Forstærkeren er noget så sjældent som 
en digital forstærker præcis som vores reference. Den står samtidig i stor kontrast til resten af feltet, 
med en radikalt anderledes design approach og filosofi end de øvrige i feltet, b.la med modul 
opbygning.

Det første man lægger mærke til er det enkle design. Dog finder man hurtigt ud af, at under 
overfladen gemmer der sig en yderst raffineret digital forstærker, der bruger avanceret DSP 
teknologi til at få det bedste ud af 
højttalerne i dit rum, og har rigtig 
mange sofistikerede 
opsætningsmuligheder.

Forenklet betjening

TDAI-2170 er f.eks den eneste 
forstærker i feltet, hvor man kan slå inputs fra som man ikke bruger. Alle de øvrige forstærkere 
(undtaget Arcam) insisterer på at man enten skal finde den rigtige knap, eller bladre igennem alle 
inputs,  på trods af langt de fleste brugere vil ende med måske at bruge to, måske tre forskellige 
inputs...

Man kan tilmed selv navngive dem på 2170`eren, og de raffinerede opsætningsmuligheder gør 
forstærkeren i stand til at arbejde perfekt sammen med subwoofere og opnå de mest korrekte 
resultater ved hjælp af variable filtre, delefrekvenser og fase kontrol i samspil med det indbyggede 
Roomperfect rumkorrektionsystem.  Det føles efter noget tid lidt som kontrasten i mellem at køre en 

Tesla eller en gammel golf 1. Dette er fremtiden, og du 
er ikke i tvivl om, at Lyngdorf har styr på tingene med 
dette niveau af opmærksomhed på detaljerne.

"DEN STÅR SAMTIDIG I STOR KONTRAST TIL 
RESTEN AF FELTET, MED EN RADIKALT 
ANDERLEDES DESIGN APPROACH OG 

FILOSOFI END DE ØVRIGE I FELTET, B.LA 
MED MODUL OPBYGNING."

"DET FØLES EFTER NOGET TID 
LIDT SOM KONTRASTEN I MELLEM 

AT KØRE EN TESLA ELLER EN 



 
Fjernbetjeningen er en OEM, der ligger godt i hånden

Modulopbygning er genialt - få og betal for det du har brug for! 

TDAI-2170 har efterhånden nogle år på bagen, hvilket mærkes ved at der ikke er noget streaming 
eller netværkskontrol/app kontrol indbygget, som vi har set det på nyere lyngdorf produkter.  Modul 
opbygningen gør dog, at den stadig er 
helt relevant, med mulighed for at 
tilføje 4K HDMI modul med ARC og 
CEC, analog modul med XLR og MM 
RIAA til pladespiller, samt USB audio 
modul (med DSD og ultra high-res 
audio support). MED alle modulerne 
koster TDAI-2170 kr. 28.999, men kan fås til kun kr. 19.999 hvis man ikke har brug for ekstra 
modulerne.

På den måde kan man selv bestemme hvad man betaler for, hvilket vi godt kan lide!

2170 har en storebror (TDAI-3400), der er næste generation med indbygget streaming, 
webinterface, apps og et endnu kraftigere effekttrin. Denne koster + 40.000, hvilket gør 2170 til lidt 
af et røverkøb, da man i praksis ikke vil savne noget, hvis man f.eks bruger en Blusound node 2 
eller lignende sammen med den, eller alligevel spiller al musik direkte fra en computer via USB.

Lyd oplevelse - Roomperfect gør stor forskel! 

"MODUL OPBYGNINGEN GØR 
DOG, AT DEN STADIG ER HELT 

RELEVANT"



Lydmæssigt, opleves TDAI-2170 varm og neutral i 
klangen efter roomperfect kalibrering. På L100 
højttalerne tager forstærkeren dem til et helt nyt 
niveau, som ingen af de andre forstærkere i testen 
kan. L100 højttalerne er godt ude fra side og 

bagvæggene, så der er ingen kære mor der hjælper med bassen, lige indtil at roomperfect kommer 
til undsætning.

I korrektionen af JBL højttalerne oplever vi dog at 
det kan virke som lidt for meget. Bassen kommer 
på plads, men mellemtonen virker lidt 
tilbagetrukken og har mistet noget definition og 
detaljer. Måske det er fordi at ændringerne er så 
store? Effekten af roomperfect er meget mere 
subtil på de store R1 højttalere, der blot får tilført 
lidt ekstra dybbas og en smule ekstra varme i den 
nederste del af vokal registeret. Dynamisk er 
forstærkeren meget overskudsagtig, men virker ikke helt så hurtig som de bedste i testen.

Hvad er det for en sjæl bag makeuppen? 

Det bedste input er USB, hvor vi oplevede lyden mest åben og detaljeret. Lyngdorf forstærkeren er 
ikke den mest sprudlende på holdet. Den er nøgtern, clean, præcis, stram, men aldrig større end livet 
selv. Man sidder med en god og tryg fornemmelse af at ingeniørerne i de hvide kitler er tilfredse 
med deres indsats, men musikken når ikke helt ind i knoglerne på samme måde som med f.eks 
Technics, Marantz, Naim, Rotel. Karsten 
bemærker testens bedste 
mundharmonika på Bob Dylans “Man 
in the long black coat”, med en flot 
stram bas, og et roligt, klippefast 
lydbillede.

Dog tilføjer han at det “bare er en 
ordinær, neutral forstærker” uden 
roomperfect korrektionen slået til, - og 
her er måske forstærkerens akilleshæl?  

Med al den digitale perfektion, er der fare for at den også bliver lidt kedelig i længden. Som med 
kærlighed, er det man lærer at elske jo hinandens fejl - og ikke nødvendigvis alt det perfekte?

Vi oplevede aldrig at TDAI-2170 mistede pusten effektmæssigt.

"I KORREKTIONEN AF JBL 
HØJTTALERNE OPLEVER VI 

DOG AT DET KAN VIRKE SOM 
LIDT FOR MEGET"

"DYNAMISK ER 
FORSTÆRKEREN MEGET 
OVERSKUDSAGTIG, MEN 

VIRKER IKKE HELT SÅ HURTIG 
SOM DE BEDSTE I TESTEN."

"KARSTEN BEMÆRKER TESTENS BEDSTE 
MUNDHARMONIKA PÅ BOB DYLANS “MAN 

IN THE LONG BLACK COAT” 



Utrolig fleksibilitet, der ikke er andre der tilbyder 

På grund af de avancerede tilslutningsmuligheder og roomperfect skal TDAI-2170 nok få det bedste 
ud af ethvert højttaler system du sætter den sammen med af højttalere, med eller uden en eller to 
subwoofere.

Den kan også parres med en anden effektforstærker som kan tilsluttes analogt ELLER digitalt.  Man 
kan i princippet også vælge at bruge TDAI-2170 som en ren roomperfect processor hvis man måtte 
ønske dette, og gå digitalt eller analogt ind og ud af den, hvilket vi prøvede sammen med andre 
forstærkere i L100 setuppet, f.eks som ren 
rumkorrektions enhed for Marantz KI Ruby og Naim 
Nait XS-3!

Man kan på den måde også betragte TDAI-2170 som 
en ren rumkorrektions processor for en anden 
forstærker til 20.000 kr!

 
Fuldt udbygget TDAI-2170 med ekstra analog modul med RIAA, USB og HDMI. Bemærk de analoge og digitale outputs, der byder 

på enorm fleksibilitet i brugen.

Man kan konfigurere det analoge og digitale output lige som man ønsker det.  Med eller uden 
volumen regulering, med og uden Roomperfect processing eller crossover filtrering.

<— TDAI-2170 som rumkorrektions processor for Marantz KI Ruby 😜 . En bastard, 
men en mulighed grundet den store fleksibilitet i lyngdorf`en.

"SOM MED KÆRLIGHED, ER DET 
MAN LÆRER AT ELSKE JO 

HINANDENS FEJL - OG IKKE 
NØDVENDIGVIS ALT DET 

PERFEKTE?"

"MAN KAN I PRINCIPPET OGSÅ 
VÆLGE AT BRUGE TDAI-2170 SOM 

EN REN ROOMPERFECT 



Få hjælp til opsætning hvis du er i tvivl! 

Al denne digitale fleksibilitet og troldmandsværk, er også samtidig den største udfordring for 
novicen. Det er ikke svært at følge roomperfect vejledningen, og bruge den medfølgende 
professionelle mikrofon og stativ. MEN, er der tale om et mere avanceret setup f.eks med 
subwoofere eller asymmetrisk placering af højttalerne, kan det godt betale sig at få lidt hjælp til at 
få den sat perfekt op fra en professionel, og på den måde sikre at man får det bedste fra sine 
højttalere.

Value for money 

I standard trim er 2170 nede og konkurrere med de billigste forstærkere i feltet, men byder samtidig 
på et raffinement der er lysår foran. Derfor får 2170 vores medalje for “value for money” og er den 
forstærker man nok ville tage med på en øde ø, grundet den store fleksibilitet og simple daglige 
brug.

Særligt værd at fremhæve 

Roomperfect rumkorrektion, modul udvidelser, helt utrolig fleksibilitet i opsætningen, filtre og 
crossovers, mulighed for 4K HDMI med ARC og CEC, mulighed for USB med DSD, mulighed for 
RIAA, betal for det du har brug for. Enkelt og elegant design. Testens uden konkurrence i øvrigt, - 
lækreste volumenknap.

Lyd karakter 

Ren, neutral, god dynamik og effekt 
levering.  Overraskende varm efter 
roomperfect kalibrering, med god fylde 
til den høflige R1 bas. Fedt match til 
R1.  Meget effektiv med JBL L100, 
hvor roomperfect optimerede dem til et 
punkt hvor ingen af de andre forstærkere 
kunne være med. Uden roomperfect i 
direkte sammenligning med referencen, 
keder man sig dog hurtigt i mangel på personlighed.

Særlige særheder 

ikke standard bredde, ingen variabel tonekontrol (hvilket er en helligbrøde!) , ingen form for 
streaming indbygget, intet hovedtelefon input (men digital out eller analog out kan bruges med en 

"TDAI-2170 UDVIRKEDE MIRAKLER MED JBL L100, 
HVOR ROOMPERFECT OPTIMEREDE DEM TIL ET 

PUNKT HVOR INGEN AF DE ANDRE FORSTÆRKERE 
KUNNE VÆRE MED. UDEN ROOMPERFECT I 

DIREKTE SAMMENLIGNING MED REFERENCEN, 
KEDER MAN SIG  DOG HURTIGT I MANGEL PÅ 

PERSONLIGHED"



ekstern hovedtelefon forstærker). Ingen muligheder for at tune Roomperfect resultatet andet end 
med faste tone profiler (voicings).  Alle i lytte panelet har eller har haft en TDAI-2170!

Stjernholm reviews medaljer & priser 

 
stortestens lækreste volumenknap. Et orgie i præcision og 0.1 db steps, omhyggeligt afbalanceret. Vi kan sidde hele dagen og køre på 
den….

Vi tildeler Lyngdorf TDAI-2170 "Bedste Value prisen"

medaljer: 

• Største opsætnings fleksibilitet
• Enkleste daglige betjening
• Bedste fjernbetjening runner up
• Bedste Volumenknap
• Bedste & enkleste rumkorrektion
• Enkleste daglige betjening

Mere information: 

Vejledende udsalgspris: kr. 19.999.- / 28.999.- som testet med alle moduler (kommer standard med 
line inputs og digitale inputs/output).

Forhandles af: HIFI Klubben

Mere information og specs hos Lyngdorf

"UNDER OVERFLADEN 
GEMMER DER SIG EN 
YDERST RAFFINERET 

DIGITAL FORSTÆRKER"

https://lyngdorf.com/lyngdorf-2170/


Arcam SA30 - Hipsteren 2020 

 
Tonsvis af features, men udseendet er holdet enige om, ikke er en af dem!

Engelske Arcam har med SA30 begået en integreret forstærker, der tjekker alle de rigtige bokse som 
den moderne musikelsker måtte efterspørge. Her er endelig et produkt, hvor man i feature sættet 

rent faktisk lader til at have kigget på hvordan den 
moderne musik/hifi entusiast bruger sin lyd anno 
2020.  SA30 prøver at kombimere det hele.

En integreret forstærker anno 2020 med det 
hele (næsten)

SA30 henvender sig umiddelbart til de knap så 
nostalgiske (og formegentlig også YNGRE 😜
kunder) der ønsker en kompakt integreret 

forstærker med WIFI (og LAN) streaming, HDMI 
ARC input til TV`et, pladespiller indgang til hipster-hyggen, airplay og blæret ROON endpoint 
support til den seriøse lytning. Hertil er der også digitale og analoge inputs til andre apparater.  
SA30 disker også op med Dirac rum korrektion, der med sine justerbare “target curves”, kan 
korrigere frekvensgangen efter egen præference hvis det ønskes.  Med alle de rigtige features på 
papiret, synes jeg dog at det er virkelig ærgeligt, at Arcam bestemt ikke har ramt et homerun med 
designet af denne nye serie, der på en god dag mest af alt ligner designarbejde af et seksårigt barn.

Hæderlig måle mikrofon uden stativ

Der medfølger en hæderlig målemikrofon og et 
langt USB kabel, der kan tilsluttes direkte til 
forstærkeren.  Dog medfølger der ikke et stativ, 
hvilket man faktisk skal bruge for at gennemføre 
en 9 punkts måling nogenlunde som Dirac 
foreskriver det!  Et stativ skal altså købes ved 
siden af!  Dirac kalibreringen kan herefter 
foregå via en Dirac app.   Jeg vælger dog at 
bruge en laptop med Dirac Live software og 

"HER ER ENDELIG ET 
PRODUKT, HVOR MAN I 
FEATURE SÆTTET RENT 

FAKTISK LADER TIL AT HAVE 
KIGGET PÅ HVORDAN DEN 

MODERNE MUSIK/HIFI 

"MED ALLE DE RIGTIGE 
FEATURES PÅ PAPIRET, 

SYNES JEG DOG AT DET ER 
VIRKELIG ÆRGELIGT, AT 

ARCAM BESTEMT IKKE HAR 
RAMT ET HOMERUN MED 

DESIGNET" 



tilslutter mikrofonen her, hvorefter jeg laver profiler på begge højttaler systemer med Arcam SA30, 
der kan gemmes i de 3 forskellige Dirac profil slots i hukommelsen på SA30 så de er lige til at 
skifte i mellem.

 
En klar vinder er remoten til SA30. Intuitiv, logisk og med baggrundsbelysning!

Class G forstærker. 

Feature listen er lang, og omfatter også en analog direct mode. På papiret er der altså næsten tale om 
den “perfekte storm”, der tilmed benytter Arcams klasse G teknologi, der vist bedst kan betegnes 
som en “Hybrid”,  der sætter en turbolader på den traditionelle klasse A/B opbygning for højere 
effektivitet. Er du interesseret i teknikken er der et whitepaper her.

På papiret perfekt - men blev Arcam bare for hurtigt færdige? 

Man sidder lidt med fornemmelsen af, at Arcam havde mange gode 
ideer og en stærk vision for SA30....  og så besluttede de,  at NU 
skulle den bare være færdig!

Det ultimative center produkt til den moderne musik elsker, burde 
altså også have spotify connect og en internetradio tjeneste bygget 
ind. Der er også kun en primitiv control APP til forstærkeren, der slet 
ikke udnytter muligheden for at gøre betjeningen af de dybere 
indstillinger lettere for brugeren, hvilket ellers ville være oplagt til 
testens mest networkede produkt. De sædvanlige ankepunkter med 
ikke at kunne slå ubrugte inputs fra og navngive sine kilder gælder 

"DET BIDRAGER 
SAMMEN MED DEN 

LIDT HÅBLØSE 
BETJENING TIL 

FØLELSEN AF, AT 
SA30 ER EN LIDT 

FOR TIDLIGT FØDT 
BABY, DER STADIG 

LIGGER I 
KUVØSEN.."

https://www.arcam.co.uk/ugc/tor/avr850/Class%20G%20Explained/Class_G_the_ultimate_amplifier_technology_150714_A.pdf


også her. Roon understøttelsen fungerer, men er ustabil og rapporterer ikke status rigtigt til Roon.  
 Det bidrager sammen med den lidt håbløse 
betjening til følelsen af, at SA30 er en lidt for 
tidligt født baby, der stadig ligger i kuvøsen..

Bruger interface 

Når det kommer til bruger interfacet, er det en 
decideret øjebæ, med input +/- knapper, og et 
besværligt menu system. Vi oplever også at 
streaming kan crashe til et punkt hvor 
forstærkeren skal “genstartes” og at den smider 
Dirac profilerne hvis den har stået uden strøm på 
eller har crashet. Til gengæld, hører den til i den 
billigere ende af feltet, og matches kun af 
Lyngdorf i forhold til at have rumkorrektion indbygget.  I forhold til daglig betjening og 
brugervenlighed er Arcam dog langt efter Lyngdorf.

Lyd oplevelse 

Heldigvis lyder den dejlig åbent, med en stor soundstage med 
luft omkring instrumenterne. Selv komplekse stykker musik, 
står med en god skarpt tegnet definition. Testholdet brød sig 
ikke om standard resultaterne med Dirac (der blev udmålt efter 
alle kunstens regler med stativ, opgraderet udmålt UMIK-1 
mikrofon i 9 positioner m.v.). Uafhængigt af hinanden var vi 
enige om, at det ikke rigtig løftede musikoplevelsen i rummet på R1 sættet. Derimod, oplevede jeg 
en stor hjælp til L100 setuppet, der blev hjulpet ud af den lidt nasale og basløse klang med Dirac. 
Jeg kunne efter at have tilpasset target kurverne med mindre basløft godt lide den korrigerede 
frekvensrespons på L100 systemet og synes det var et bedre resultat end med Roomperfect.

De grundlæggende evner er en voksen, sød lyd med en stor soundstage. Forstærkeren gør sig godt 
med de lidt mere komprimerede, moderne ting, men faldt helt sammen under vægten af Beethovens 
femte, der slet ikke kunne leveres med det liv, luft, dynamik og finesse der præsteres af det 10 
gange dyrere reference system. Dette på trods af, at Arcam SA30 faktisk bryster sig af at være 
næsten lige så kraftig som den 56 kilo tunge Technics effektforstærker.

Til prisen, ændrer det dog ikke ved, at Arcam SA30 er forbandet meget integreret forstærker for 
pengene, og den bør kunne tilfredsstille næsten alle moderne behov og leverer stor effekt i en lille 
krop. Giv den et sæt effektive højttalere, leg med dirac og betjen den med den gode hånd remote der 
tilmed er baggrundsbelyst... Så kører det. Mon ikke der kommer nogle software updates?

"DER ER OGSÅ KUN EN PRIMITIV 
CONTROL APP TIL FORSTÆRKEREN, 

DER SLET IKKE UDNYTTER 
MULIGHEDEN FOR AT GØRE 

BETJENINGEN AF DE DYBERE 
INDSTILLINGER LETTERE FOR 

BRUGEREN, HVILKET ELLERS VILLE 
VÆRE OPLAGT TIL TESTENS MEST 

NETWORKEDE PRODUKT!" 

"JEG KUNNE EFTER AT 
HAVE TILPASSET TARGET 
KURVERNE MED MINDRE 
BASLØFT GODT LIDE DEN 

KORRIGEREDE 
FREKVENSRESPONS PÅ 

L100 SYSTEMET OG SYNES 
DET VAR ET BEDRE 

RESULTAT END MED ROOM 
PERFECT" 

"ARCAM SA30 ER FORBANDET MEGET 
INTEGRERET FORSTÆRKER FOR PENGENE"



 
Her er langt de fleste dækket ind!

Særligt værd at fremhæve 

HDMI ARC (ikke testet) , RIAA med MM og MC inputs, Dirac rum korrektion med 3 profil slots, 
Airplay 2 Streaming, Roon Endpoint,  meget kompakt, fuld MQA dekoder, testens bedste 
fjernbetjening, aux stik på fronten, avancerede integrations muligheder...og man kan fjerne ubrugte 
inputs fra step-igennem listen!

 
Ikke nogen HDMI switch her. Det holdes helt simpelt med en enkelt HDMI ARC Port.

Lyd karakter 

RIAA (MM) lytteindtryk: mere åben og varm klang i forhold til f.eks Lyngdorf. Fri, god dynamik, 
stor bredde. Ikke så fløjlslækker som Naim og ikke samme krop som Marantz.  Forstærker:  Stor 
soundstage, åben og fri lyd.  Kan være lidt "astmatisk" med store dynamiske komplekse ting 



sammenlignet med referencen og de bedste i testen på det punkt.   Dirac introducerer nogen gange 
noget der fornemmes som filter artefakter der blev bemærket af både Jack og Morten.  Det er som 
om at filtrene der benyttes måske er for stejle, så der opstår lidt "ringing".

Særlige særheder 

Ingen spotify Connect, ingen subwoofer outputs, skrækkeligt menu system, har i skrivende stund 
ikke helt stabil software, ufærdig Roon support, uheldigt design?, hovedtelefon udgang med 
minijack, UPnP streaming via håbløs app.

Stjernholm reviews medaljer & priser 

Vi tildeler "2020 prisen" til SA30, for sin friske, gentænkte approach til audio anno 2020, omend 
den måske er kommet for hurtigt ud af døren.

Medaljer:

• Bedste fjernbetjening
• Mest kompakte
• Værste GUI
• Mest ufærdige
• Mest håbløse app
• Mest tvivlsomme design anno 2020

Mere Information: 

Vejledende pris: Kr. 19.995.-

Distributør Bülow Steensen.  Se forhandlerliste her

Tekniske specs og mere info fra Arcam

"DE GRUNDLÆGGENDE 
EVNER ER EN VOKSEN, 
SØD LYD MED EN STOR 

SOUNDSTAGE."

http://bulowsteensen.dk/forhandlerliste-arcam/
https://www.arcam.co.uk/product,hda,integrated-amplifiers,sa30.htm


Opsummering og 
sammenligningsskema 

10 gode HIFI oplevelser - hvad skal du 
vælge? 

I vores store test af 10 integrerede forstærkere i den gode ende, 
konstaterede vi, at alle deltagerne byder på musikoplevelser i 
høj kvalitet.

Hvad der er den rette “soulmate” for dig, kan du forhåbentlig 
komme nærmere efter at have læst vores indtryk og 
kommentarer.

Sammenligningsskema 

Jeg har lavet et sammenligningsskema over de vigtigste 
features:

HENT SOM som en PDF fil her: sammenligning skema PDF

Eller se på Google Docs

Lad os starte med at adressere nogle af de mest brændende spørgsmål:

https://www.recordere.dk/wp-content/uploads/2020/07/sammenligning-skema-PDF.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_F88MFy9QQ5HhuV5e-k_os4RaFO4JUGAiLsGV6mcpYQ/edit?usp=sharing


Hvem vandt egentlig? 

Det kommer helt an på hvad du sætter mest pris på, og har brug for i dit anlæg! 

Vi har lavet en top 3 hver især, over de forstærkere vi personligt BEDST kunne lide, samt den 
forstærker vi kunne lide MINDST.  Det var vildt svært, fordi de alle har prisværdige kvaliteter. 

Den eneste forstærker der faktisk går igen hele vejen, er sjovt nok forstærkeren der inspirerede til 
testen, nemlig den relativt oversete Technics SU-G700 til vejledende kr. 18.999.- der tidligere har 
været på testbænken. 

Karsten viser sig til klart at være til de digitale forstærkere lydprofil mæssigt, hvor Jack også har 
Rega Aethos med i hans top 3. Jeg ender med en fra hver kategori, så der er ikke nogen direkte 
sammenhæng. 

Det er også værd at bemærke, at vi alle tre enten ejer eller HAR ejet en Lyngdorf TDAI-2170.

Jeg sætter selv stor pris på denne forstærkers præcision og muligheder, men jeg ville personligt nok 
ende med Technics SU-G700, der matcher MIN klang mæssige preference bedre. Sjovt nok, kunne 
jeg af uforklarlige årsager også virkelig godt lide den lille Naim XS3 måde at spille på, og de to kan 
rent filosofisk næsten ikke være mere forskellige 😄 .  Partyboy`en Denon PMA-2500NE gav mig 
så meget smil på læben med vinylskiverne, at den også endte i min top 3. 

Testholdets individuelle Top 3 og bund 

Karsten TOP 3 Jack TOP 3 Morten TOP 3
Lyngdorf TDAI-2170 Lyngdorf TDAI-2170 Denon PMA-2500NE

Arcam SA30 Rega Aethos Naim XS-3

Technics SU-G700 Technics SU-G700 Technics SU-G700

Karsten Bund: Jack Bund: Morten Bund:
Parasound HINT 6 Naim XS-3 Parasound HINT 6



 
Technics SU-G700 - her med "hatten af". En vellykket konstruktion der leverer detaljeret, åben lyd med meget fine dynamiske 

kvaliteter. LAPC systemet kan være en stor forbedring på nogle højttalere.

Hvad betyder egentlig MEST for den oplevede lyd? 

Nu har vi vurderet 10 forskellige forstærkere rent lydmæssigt på de samme reference højttalere. 
Forskellene i lytteindtryk er subtile i denne klasse i forhold til forskellen på f.eks to forskellige 
højttalere, hvilket i den grad blev bekræftet af de forskellige lytteindtryk på hhv. Technics R1 og 
JBL L100 højttalerne. Det var som nat og dag. 

Vanskeligt rum, kompliceret højttalersetup eller placering? 

De forstærkere der har rumkorrektion kan dog gøre en meget stor forskel hvis rum eller placering 
ikke er optimal!  Det er værd at prøve for alle der måtte have et vanskeligt rum, eller kompliceret 
højttaler setup.

<—  Der er gigantisk forskel på den oplevede lyd fra forskellige højttalere. Rumkorrektion havde L100 stor glæde af.

Højttalerne gør den største forskel 

Højttalerne er klart det, der subjektivt gør den største forskel i den oplevede lyd. Der er en masse 
forskellige principper, størrelser, udformninger m.v, der alle har fordele og ulemper. Hvordan en 



højttaler måler, siger sjældent noget om hvordan lyden opleves 
i det pågældende rum hvor du lytter til den, da rummet, 
placeringen og din lytteposition alt sammen har kæmpe 
indvirkning på den lyd der rammer dine ører. Akustikken i 
rummet betyder virkelig meget, hvis ikke alt, afhængig af din 
placering.

Hvilke højttalere 
og højttaler type/
løsning du ender 
med, bør 
bestemmes af hvor højt du vil kunne spille, hvordan højttalerne 
kan placeres mest optimalt i forhold til den HIFI illusion du 
drømmer om, - samt mange andre faktorer der er unikke for 
dig og mulighederne i dit rum.

Herefter er det 
kvaliteten af din 
musik kilde, 
forstærkningen og i 
langt mindre grad 
ting som strøm, 
kabler og “hifi-
voodoo” der 
bestemmer hvordan 
det lyder i sidste 
ende.

 <—Jack i gang med at 
vurdere de mange, 

gennemsnitligt klamme 
fjernbetjeninger 😄

Prøv det der frister! 

Den komplicerede og tidskrævende lyttetest vi har lavet, afdækker selvfølgelig forskellige 
personligheder i forstærkerne, - men de er subjektive og kan kun tjene som en guide for dig lidt som 
parring af mad og vin. I sidste ende, hvis du er i markedet efter en integreret forstærker, vil jeg 
anbefale at du prøver den, lever med den en uges tid med de højttalere og kilder du vil bruge den 
med. Spil en masse musik! Bliver du træt af at høre på den? Begejstrer den?

"HØJTTALERNE GØR 
SUBJEKTIVT DEN 

STØRSTE FORSKEL I 
DEN OPLEVEDE LYD"



Vær opmærksom på vigtige features for dig 

Vær også opmærksom på features der er vigtige for dig, og kan skabe ekstra værdi i længden, så du 
får maximal musikglæde ud af den nye forstærker. Her kan du igen bruge sammenlignings skemaet 
som guide.

recordere.dk vil gerne takke alle forhandlere, distributører og producenter der har stillet deres 
produkter til rådighed for testen!

 

Morten Stjernholm er inkarneret film & musik elsker, og har 30 års erfaring fra den 
professionelle audio/video industri, både på den skabende og den tekniske side.  Yderligere er han 
stifter og medstifter af flere virksomheder i den professionelle AV branche. 

På recordere.dk anmelder han især det tungere HIFI og surround. Hans grundfilosofi er,  at hvis det 
lyder rigtigt, så ER det jo rigtigt. 

Mortens forskellige lyd-eventyr kan følges på instagram profilen stjernholmreviews

http://recordere.dk
https://www.instagram.com/stjernholmreviews/

