Ett renl
Med ökad förvåning har vi lyssnat på en liten femkilos
förstärkare som i ett slag utmanar många förutfattade hifi-sanningfaf. rext Mats Meyer.Lie Bild H&M rätning H&M
lla vi som har musik och hifi som
hobby har säkert upplevt det otaliga gånger. Upplevr arr nått litet
man ändrat på i ljudkedjan eller
då man bytt en komponenr, plötsli gt gjorr arr
man upptäcker nya saker i musik man tyckte
man kunde utan och innan. Att plötsligt sitta
där och märka att förändringen gjorr am man
lyssnar med nya öron och arr man blir nyfiken igen på gammal invand musik.
Visst, ibland beror det här på en lycklig
tillfallighet och att man varir extra mottaglig
just då, men lika ofta beror det på arr man
andrar någon länk i sin tålmodigt hopplockade och intrimmade ljudkedja. Ändringen kan
handla om allt från den radikala klassikern
att byta högtalare och i ett slag få en helt ny
spelplan for ljudet, men också mer finstilta
förändringar som am exempelvis byta till en
pickup med finare nålslipning och plötsligt
få upp mer mikroinformation ur skivspåren.
För min egen del har sådana här ayd, mer
klarsynta insikter ofta berott på att f ag koppso
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lat in rörelektronik i kedj:rn eller bytt ur err
som det med ens visade sig, spretigt och
kyligt AB-steg till ett musist klerss A-slutsteg
eller en skimrande triodförstärkare. Andra
komponenter som gett aha-trpplevelser har
handlat om elektrostathörlur,rr (Stax) och
planarhögtalare (Magnepan), nren också
kabelbyten. Jag minns särskilr en omtumlande upplevelses då ia1 bytte fran vanlig
grov parledare till Cogan Halls luftisolerade
kopparrörskablar och i ett slag insag vilken
avgörande inverkan också passir-rr komponenter kan på helheten.

Så vad mynnaP det här nu ut i, r,rndrzrr ni?
Jo, vi har under en längre tid haft en liten
hifi-app arat här på redaktionen som gett
oss nya insikter och en Dy, frisk ingång till
r"rttjatade inspelningar. En överraskande liten
apparat som bitvis hjälpt oss att lyssna päi
ett nytt, och när allt stämt, djupgående sätt.
Det handlar om en gulligt dockskåpsstor
förstärkare som ibland haft en förunderlig

förmåga att rena ljudet och måla upp

en

skimrande akustisk realism.

Apparaten är Harmony Design A90, err

pyttelitet balanserrlt 50-watts stereoslutsteg som precis sorn lageffekts rörförstärkare lyckas vända Lrpp och ned på invanda
begrepp . Ja, likheten med triodförstärkare
är påfallande, trots att A90 är en halvledarkonstruktion i klass AB, men med en annan
vinkling på kopplingarna.
För även om lilla 490 ser näpen och oskyldig ut är den unik. Till skillnad frän marknadens andra hifi-förstärkare år den konstruerad för att driva högtalare med ström
istället för spänning. Det låter kanske inre
så dramatiskt - d:, är ju trors allt två sidor
av samma mynt. Andå är slutresultatet desto

märkvärdigare. Ett citat från konsrruktören själv, Mattias Stridbäck, är på sin plars:
"Nästan alla slutsteg driver högtalarna med
spänning. För att det skall kunna fungera
måste högtalarna r"rppföra sig som vanliga
metallfilmsmotstånd. Det är en omöjlighet. En högta lares impedans påverkas till
och med aY det rum som den används i!
Därför skall en högtalare drivas med ström.
Strömmen skall vara linjär mot den spänning
som man matar in i slutsteget. "
Även om Mattias har en egen vinkling på
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A90 har

tekniken är idderna inte nya och så sent som
i H&M nr 1Ol2O13 hade vi en lääääng och
omtalad artikel om fördelarna med strömförstärkning. Det srora felet med konventionell
spänningsdrift är nämligen att högtalarens
impedans är frekvensberoende och ihop med
den mot-EMK, alltså den elektriska signal
som genereras av att talspolatna rör si8,
gör impedansen ifrån mellanregistret och
uppåt full av okontrollerbara faktorer som
konventionella förstärkare har svårt att kontrollera. Men eftersom ett högtalarelement
bara rättar sig efter strömmen som flyter
genom talspolen, gär det att minimera alla
dess motverkande effekter genom att driva
högtalaren med ström.
Men om nLl strömdrift ger perfekt matchning mellan förstärkare och högtalare, varför
har vi inte sett fler strömförstärkare? Tia,
det hänger ihop med att moderna dynamiska
element är anpassade för spänningsdrift, med
mekaniska parmetrar som är för höga för att
passa strömdrift.

roner och detaljerat stereosceneri det handlar
offi, också basen får sig en rejäl översyn' Den
kanske i första påseendet känns slankare,
men den blir genomgående mer avklarnad,

ogrumlad och dynamiskt uppstramad. Samtidigt var det jusr i basen som högtalarvalet
hade större inverkan, och hur väldimensionerad än A90 är så är det trots allt en liten
förstärkare. Med vissa högtalare kan den
därfor upp fattas som väl slank och utan
samma slägga i basen som större förstärkare
kan ge. Men jisses vilken precision i basattackerna och vilken fantastisk nyansrikedom
den lilla förstärkaren tar fram - också med
lite knepigare baslaster som exempelvis nya
B6.W CM10 eller Focal Chorus 716.
Med A90 får du en helt ny inblick i musiken
med en öppen och transparent fräschör som
kan få mångdubbett dyrare slutsteg att verka
dova och tröga. En av de sista högtalare vi
provade med, var den som fick A90 att blomma ut. Kanske inte otippat trots att förstärkaren är löjligt billig i sammanhanget, men

Men det här är inget som hindrat lilla 490

Ag0 tät skimrande magisk och kristallklar

från att imponera. Okej, den verkar mätmässigt inte särskilt effektstark, men i realiteten
har vi suttit lika nöjda rned A90 som med en
traditionell 1O0-rvattare. Jo, faktiskt och skalet är den här förstärkarens förunderliga förmäga att locka fram betydligt öppnare och
renare, för att inte säga friskare ljud i mellanregister och diskant med varie högtalare

stärkaren [är hamna i första taget, men en
desto mer fantastisk föreni.rg. vi talar riktig
synergi som dels har att göra \Wilsons höga

vi kopplat den till.
Jag har sällan lyssnat så intensivt och

men ändå följsamt mjuk kopplad till Wilson
Audio Sasha 2. Med tanke på prisskillnaden
är det knappast ett sällskap den här lilla för-

Kringutrustning
så

mycket på musik som när A90 stått för effek-

ten och den ger en öppen och kristallklar
lyster med en renhet och närmast viktlös
transientskärpa, som får vanliga dynamiska
element att låta som elektrostater. Oke1, det
är kanske är att ta i, men sättet A90 trollar
med dina element är inget mindre än ett
reningsbad för liudet - särskilt med akustisk
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A90 preciseras av Harmony Design som en

5O-wattare oavsett impedans, och vi valde
att läg$a kubtaket vid 4 ohm- Då klarar den
taket i både I och 4 ohm, men når dryga 50
watt enbart iiust 4 ohms last, och viker av
betänkligt mot lå$a impedanser' så verkli$t
svåra högtalarlaster lföre silf icke besvär.
Gick inte att strömmäta.

Pris 19.000 kr
Funktion Slutste$

DAc-V1/Sennheiser H DVA
Försteg Audionet MAP V2
Slutste$ Burmester 956 Mk.ll

Wilson Sasha 2

känslighet (92 dB), makalösa detaliupplösning och inte minst nyanseringsförmåga som
verkligen låter lilla A90 brill eta. Den stramt
'§Tilsons
hållna basen kunde dessutom tämja
bas
vidlyftiga
väl
i vårt mindre lyssningsrum,
lågbas.
klippfast
och
slagkraftig
brutalt
en
till
En verklig ljuddelikatess med andra ord,
som kostar en reiä1 slant och kanske inte
heller passar in i alla sammanhang, men
när det stämmer så är resultatet ett verkligt
reningsbad. Spänning? Nei, det är inget för
mig. Inte nu längre, och nu väntar iag ivrigt
på uppföllaren A906, en stadig bit på 200
watt!

Harmony Desi$n A90

Digitalsi$na! YBA CD100, media'PC +Naim

Digitalkabel TransParent USB
Högtalare B&W CM10 & PM1, Focal Chorus

"sättet A90 trollar med
dina element är in$et
mindre än ett reningsbad
for ljudet"

716,

Effekt 2x50WB ohm
lngångar 1 par XLR (balanserade)
Högtalarut$ångar 1 uPPsättnin$

Mått

(BxHxD)

25x10x21 cm

vikt

5 kg

lnfo

www. harmonydesi$n. se
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