Den här gången har vi gjort en djupdykning och imponerats av senaste
generationen D/A-omvandlare, men också återupptäckt en gammal
Vedeftagen Sanning. . . Text Mats Meyer-Lie Kommentårer Jonas Bryngelsson Bild H&M
lla behöver en DAC, alltså en sån
där liten burk som gör om digitaltsignalen

till

lyssningsbart Ijud.

Varför då, undrar ni? Jo, ju mer
datorljud vi omger oss med desto viktigare

har det blivit att det plockas fram på ratt
sätt. I digitalljudets barndom fanns knappt
sådana här lådor eftersom kretsarna var
inbyggda i spelarna och de alternativ som
efter hand dök upp var rena (dyra!) entusiastprodukter.
I gengäld låg de förstås i digitalteknikens
framkant och de små serierna gjorde omställningstiden snabb och därmed med möilighet
att erbjuda den alka nyaste tekniken. Men i
takt med att D/A-kretsarna blev bättre och
billigare uppstod snart en bredare marknad
riktad till alla oss som ville förbättra CD-

ljudet utan att bränna pengar på en helt
ny spelare. Det blev förstås aldrig riktigt
mer än en nischprodukt - lite som separata
grammofonsteg

-

men förbättringarna yar

ASIO-rutin man skall ladda ner för att slippa
"latency" och verkligen komma ner till "kerneln " ? J^, villrådig är bara förnamnet och
det är väl inte konstigt att många går tillbaka
till vinylen!
Men för att trotsa tröttande formatförvir-

ring tog vi ett diupt andetag och kopplade
upp ett respektingivande knippe separata
D/A-omvandlare, de flesta dessutom från
utpräglade hifi-tillverkare.
Den absoluta leionparten av lyssningstes-

terna ar gjorda via de elektriska (S/PDIF)
digitalutgångarna, via en CD- eller nätverksspelare (Marantz NA7004). Varför? Det är
så man får bäst ljud! Visst, gör du allt rätt
i datorn blir det också bra, men gör i så
fall gärna om USB-kontakten till en S/PDIR
genom endera exempelvis M2Tech Hi-Face
eller Musical Fidelity V-Link.
Men också eftersom inte alla omvandlare
ger 24196 genom USB-utgången. Vi har förstås lyssnat även via dator, Foobar och ASIO,

men mer

uppenb ara.

för att dubbelkolla

presta

Runt millennieskiftet hade DAC-markanden stagnerat men i takt med att vi började
byta ut CD-spelaren mot DVD kom en liten
nytändning då många började upptäcka att
DVD-spelarna sällan kunde tävla ljudmässigt med CD-spelare. Men i och med att
den strömmade datormusiken kommit in i
stugorna har separata omvandlare blivit heta
igen. Glödheta faktiskt, eftersom rena hifitillverkare har borjat inse att de kan konkurrera på ett område som tidigare enbart var
forbehållna ljudkortstillverkarna.

Deltagarna:
Arcam rDAC
Atoll DA200
Cambridge DacMa$ic Plus
Rega DAC

Harmony Design DA09
Heed Audio Dactilus

Ja, marknaden för separata omvandlare

-

Hegel

HD11

M2Tech Evo DAC

både datorkopplade och sådan med dockning

för allehanda mobilspelare (notera att jag

Peachtree iDAC

inte säger i-ordet) börjar formligen svämma
över och det hänger förstås också ihop med
den digitala formatstorm som sveper in i våra
vardagsrum. För skall man docka en bärbar
musikspelare? Strömma ljudet via LAN eller
köra sladdfritt med Bluetooth eller §7iFi och
i så fall med vilket "protokoll" eller algoritm (det heter vä[ så?). Vilken eller annan

Teac UD-H01

26

Efffi

NR

r

2ol2

t----

i Krin$utrustnin$:
tan Supra (Sword signalkabel, BCA/XLB; digitalkabel, RCA, optisk, USB; Sword högtalarkabel),
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iArcam Solo rDAG
l- med trådlös miiilighet
kron) omklockningsteknik
som reducerar jitter, a[tså
hypersnabba men hörbara

Lilla Arcam Solo rDAC liknar mest en
trådlös router - välbyggd och med Applekunder som given måltavla - och kan
mycket riktigt också användas för att ta
emot trådlöst strömmad musik. Vill du
däremot spara pengar kan du kompletter
med antenn och mottagarkretsar senare.
Trådlöst tar den 1,6 bitarl44.1 kHz men
via koaxialingången klara kretsarna från
\Molfs

n 24 I 1, 9 2- signa ler.
USB-ingången klara visserligen bara
upp tlll 96 kHz sampling men bygger i
gengälld på en ovanligt påkostad (asyno

tidsfel i digitalöverföringen. Tekniken är framtagen
r' i samarbete med brittiska
dCS, en verklig digitalteknisk storsläg ga i sammanhanget.
Att ingångarna inte ar galvaniskt åtskilda frän yttervärlden ar ofta bara en smärre
invändning när man använder rDAC med
till exempel en CD-spelare, men kan ställa
till spratt i den elektriskt sett notoriskt
nersmutsade PC/Mac-världen. Den här lilla
dosan drivs av en 6-volts DC från en liten
vaggtransformator, men med tanke på hur
otippat helgjutet den låter redan där skulle
man garna vilja prova den med lite rej ålare
matningsresurser... Blir ljudskillnaden före
och efter lika påtaglig som med testets
Heed så lär alla tweekare och andra hififixare ha massor att hämta !

sam start har entusiastiska
lilla franska "prr de nonsens"-tillverkaren
Atoll borj at fä en betydande produkt-

portfölj. Man har främst varit inriktad
på förstärkare, inte minst integrerade
(fem stycken), men här finns numera fem
CD- och en stor SAcD-spelare, etr tuner,
ett påkostat separat grammofonsteg och
numera också två D/A-omvandlare.
Vi har provat den senaste och dyrare av
dem - DA200 - som mer liknar en ambitiös proffsprodukt än en hifi-app arat.
Den är helt balanserad och ensam i
testet om att kunna drivas digitalt balanserad rakt igenom via proffsstandarden
AES/EBU med digital XlR-ingång. Den
har också fått USB-ingång för 2411,92-srgnal (kräver däremot dedikerade drivru2a
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och välbalanserad utan elak essighet i diskanten men led inte heller brist på detaljer.
Ja, åtminstone en i panelen föll pladask
med orden "och hur mycket sa du att den
kostade, sa du?". Vad man inte fär år det
breda, djupa stereoperspektivet som flera
av testets övriga har, inte heller briliansen
eller samma slagkraft. Istället får du ett i
ordet bästa bemärkelse behagligt och välavvägt ljud som aldrig lägger sig i vägen
för musiken.
En riktigt liten pärla!

Arcam Solo rDAC
Pris 3.600 kr (5.000 kr för trädlös
Funktion

USB 2.0

Hörlursförstärkare

Nej

Mått

tiner från Atolls hemsida
och som inte ville leka så
lätt i vår testdator). Analogdelen är förstås helt
balanserad och förutom att
också ha en bra (riktigt bra!) hörlursförstärkare kan DA200 faktiskt också fungera
som försteg med volymkontroll, direktkopplad till ett slutsteg (i- och urkopplingsbar).
Fast ett försteg utan analogingångar,
så det är mer tänkt för den som vill ha en
puristisk digitalstereo med så få signalsteg
som möjligt.

Här finns det definitivt ljudfördelar att
vinna, särskilt om du kan driva ditt slutsteg
balanserat! Men för att göra jämförelsen med de andra relevant så använde vi
apparaten som en vanlig DAC. Fast det är
allt annat än en vanlig DAC! Nej, redan
med CD-signal seglade Atoll upp som en
av testets toppomvandlare med sin stora,
nästan widescreenakti ga ljudbild och färgstarka, slagkra ftiga spelstil. Mycket av
allt skulle man kunna säga och bitvis med

rDAC KW)

DAC, 24/192k1z

lngångar RCA, Toslink,
Utgångar 1 par RCA

vikt
Men vi tar det från början och redan som
den står och går känns den här omvandla-

Atoll DA200
r balanserat toppljud

Från en
tlanska blyg-

hågorna om att en liten futtig DAC med
ynklig nätdel måste ge ett litet och futtigt
ljud kom faktiskt helt på skam, och även
om Arcam inte kunde mäta sig i reslighet
med testets toppskikt som Atoll, Rega och
Hegel så lät den respektingivande fyllig

(BxHxD)16x4x11 cm

0,8 kg

lnfo www.[iudtema.se

rena strupgreppsdramatiken, men utan
att tappa nyansrikedom. Fast visst kunde
man ibland sakna lite av den följsamma
mjukheten som exempelvis fanns hos testets Rega. Men det är en obetydlig detalj
i sammanhanget. Vad viktigar e är att
Atoll skall användas balanserat, för via
de vanliga analogutgångarna handlar det

fortfarande om en riktig super-DAc, även
om ljudbilden krymper en smula. Så vill
du krama ut allt ur Atoll skall du använda
de balanserade utgångarna! Då är det en
testvinnare!

Tilläggas bör att den faktiskt är en kom-

plett nätverksspelare också, så det enda
som behövs är en dator eller NAS-disk så
är du igång, vilket gör prislappen lite lättare att leva med.

Atoll DAC200
Pris

15.000 kr

Funktion DAC, 24/192 k{z
Fjärr Ja
lngångar RCA, Toslink, USB

2.0, AES/EBU

(XLR)

Utgångar 1 par

RCA, 1 par XLB

Hörlursförstärkare

Ja

Mått (BxHxD) 44x6x28 cm
Yikt 4 kg
lnfo www.fiudmakarn.se

Och det gällde inte minst då vi gick över

Gambridge DacMgicPlus

tlll

r sprängtlld prisbomb

ten för minsta möiliga
ljuddegradering.
Pluset innebär samma 24-bitsomvandlare
(\Wolfson) men med förfinad
och fast uppsampling fixerad

Från Cambridgfe Audio komme r nya
DacMagic Plus vars föregån gare var så
åtrådd när den väl damp ner på svensk
jord att man fick köa för att få ett ex. Varför? Jo, den XlR-bestyckade lilla apparaten var sprängfylld med digitalgodis
till ett löjligt låg pris. Nu är den tillbaka

till 3 84 kHz

för att utnyttja omvandlarna optimalt. Här
finns samma tre, olika branta digitalfilter
men Plus-versionen har två par digitalingängar och stöd för kernel streaming/Aslo/
§7ASAPI för 241192 vra USB. Dessutom
finns ingång for hifi-klassad apt-X Bluetooth. Ja, man har tänkt på allt och ändå

24196-musik!
Den här oblyga spelstilen gjorde att
DacMagic Plus påminde en hel del om testets Hegel, men med den avgörande skillnaden att Hegel gav ännu större akustisk
rymd med tydligare skillnad i perspektivdjup. Att DacMagic Iät aningen plattare fick också musiken att låta lite mer
"i ansiktet" och mer påflugen trots att
omvandlaren upplevdes som fylligare (via
XLR) är, just Hegel. Via RCA fick man
lustigt nog mer perspektivkänsla men tappar en del av kraften. Men för priset får
man en mycket kapabel omvandlare som
dessutom både kan driva en 30O-ohmslur
och fungera som ett litet digitalt försteg.
Massor för pen garna alltså men inte
riktigt bästa ljudet.

Cambridge DacMagic PIus

har priset inte gått upp särskilt mycket.

Pris 3.500 kr

men ännu mer forfinad och dessutom
utrustad med både hörlursförstärkare och
volymkontroll, som också kan användas
till att dämpa den analoga utnivån. Nya
DacMagic kan alltså kopplas direkt till ett
slutsteg eller aktiva högtalare. Till försteg

Nå, ljudmässigt då? Är det Plus jämfört
med föregångaren ? Ja, även om vi inte
hade modellerna nos vid nos och det var
länge sedan vi provade originalet (H&M
m 412010) så minns j"g rjälv inte att gamla
modellen hade samma vitala driv och

Hörlursförstärkare

eller förstärkare vrider du volymen i bot-

spänst som den nya modellen excellerade i.

RegaDAG

Mått

1

(BxHxD)

par RCA,

1

par

XLR

Ja

22x5x19 cm

vikt 1,2k9
lnfo

www. hifiklubben. se

arna galvaniskt isolerade. Man har också
slop a all form av uppsampling då
man menar att tekniken ger för mycket
störnin gar.

Men

i andra
delen av
prisskalan
finns nu

alltså Rega

DAC som väl
egentligen borde heta DAC-R eftersom den har samma avskalade halvformat
som R-serien med integrerade 5O-wattaren

L_____-^_--

Utgångar

valt att

r egensinnigt analogl i k

Brittiska Rega har alltid varit en sryvnackad vinylförespråkare och det är först
på senare år man har haft en separat
D/A-omvandlare i sitt analogspäckade
sortiment. Fast även om man nogsamt
koketterar med att var sista hifi-märket
att tillverka CD-spelare så har man haft
par olika modeller insprängda bland
ett
I --- r--sina
oräkneliga Planar-skivspelare, RBi
tonarmar
och pickuper. Senast handlade
handlad,
I
I det dessutom om en majestätisk lyxmoa.Ut Rega
-o-- Isis Valve, en 85.000-kronors
ii -I rörhybrid (!) i 19 kilo aluminium.

Funktion DAC, 24/192RHz
Fjärr Nej
lngångar RCA, Toslink, USB 2.0

Rega låter dock ljudet tala snarare än
specifikationerna och ljudmässigt ligger
den här lilla asketiska lådan i topp med
handgriplig fysisk närvaro och muskulös
kropp i ljudet som få andra i testet! Den
har också ett sätt att läta musiken floda
mjukt och sensuellt utan att brista i vare
sig detaljer eller dramatisk slagkraft och
basen hör till testets djupaste och fylligaste. Så bra att man helt glömmer att USBingången faktiskt inte tar mer an 16148
(använd lilla HiFace. . . ).
Digitalljud som lär kunna omvända horder med LP-vurmare. Måste höras!

Brio-R och CD:n Apollo-R.
Den här skenbart primitiv a apparaten
visar sig ha en hel del raffinemang under
huven. Den är byggd kring två parallella
241192-DAC:ar ('§7olfson, igen) med fem
olika, justerbara digitalfiltreringar. Egensinniga Rega går förstås egna vagar och låter
till exem pel Z4-bitsomvandlarna föregås
av ett buffertsteg liknande det som sitter i

Rega DAC
Pris 6.000 kr

Funktion

DAC, 24/192k1z

referensen Isis, för att avlasta omvandlarna.
Av samma skäl och för att hindra elektriskt
smuts att ta sig till omvandlarna, är både
USB-ingången och de båda koaxialingång-
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kilohertz sampling, oavsett insignal. Ljudmässigt påminns vi återigen varför vi så
ofta haft Stridbäcks konstruktioner som
referenser, för via CD låter DA09 sansad
och välbalanserad på ett sätt som kan få
andra DAC:ar att \äta konstlat klangfriserade. DA09 låter rak och uppriktig, precis
som man vill ha en referenspunkt. Man
kan uppleva DA09 som mindre färgstark
och känslofull än till exempel Atoll och
Rega och ger inte heller riktigt samma

lHarmonyDesign DA09
r uppgraderad svensk

bastanta grepp i basen, men i gengäld låter
den hela tiden obevekligt korrekt och kontrollerad. Att den dessutom kan fås med
både volym (dämpar) och ett generöst och

härligt mättat hörlursljud (mini-Krell!) göt
inte saken sämre.

Svenska Harmony DesiEln som drivs
av den oförtröttligt entusiastiske Mat-

stabiliserad nätdel än tidigare. Den har
RCA- och XLR-ut gängar som standard och

tias Stridbäck, har under flera år legat på
den här tidningens tio-i-topplista med sin
ambitiösa och prisvärda D/A-omvandlare
DA9 och hörlursförstärkaren Ear 90 som
länge varit en omistlig referens. Och RIAA-

tre digitalingångar inklusive USB. Men den
kan allstå också fås med inbyggd hörlursförstärkare och förstärkande analogsteg
med volym för att kunna kopplas direkt till
slutsteg. För att göra den framtidsäker sitter digitalkrets arna på ett separat, utbytbart
kretskort som enkelt kan uppgraderas när
det kommer ny D/A-teknik.

steget...
Gissa därför om man spetsar öronen
(f'låt..) lite extra när en av Mattias nya
D/A-omvandlare kan fås med inbyggd hör-

lursförstärkare !
Ersättaren till DA9 heter DA09 och har
förutom modern are 24-bitsomvandlare
en betydligt mer sofistikerad och hårdare

Pris 6.900

kn

(8.800 kr med hörlursförstär-

kare)

Funktion DAC, 24/192k{z
Fjärr Nej
lngångar RCA, Toslink, USB 1.0
Utgångar 1 par RCA, 1 Par XLR

Hörlursförstärkare

Extra tillbehör (6,35

mm)

Omvandlin$en sker med maximala

Mått

241192 ktlohertz via koaxialingången och
tar som högst 24148 kHz via USB-ingången.

Internt jobbar DA09 dock alltid med

Harmony Design DA09

vikt
I

nfo

(BxHxD)

25x5x21 cm

2 kg
www. harmonydesi$n. se

1,92

Heed Audio Dactilus

r ungersk 2-stegsraket

sig ha råd att piffa till ljudet ytterligare. Vi
lyssnade både med och utan den extra nätdelen Q-PSU, men när du väl hört vad den
kan göra finns det ingen återvändo!

Tyvärn kanske man skall säga för då
blir Dactilus dryga 3.000 kronor dyrare.
Utan nätdel via koaxialingårg låter Dactilus visserligen rakt och snyggt men slankt
och dessutom krympt och nerskalat jämfört med till exempel Atoll och Rega. Allt
gör den prydligt och rent men utan riktig
udd eller tyngd i ljudet. Vill man ha det
måste man skaffa den extra nätdelen som
förbätt rar ljudet på i princip alla punkter,
men framför allt får Dactilus mer kropp
i ljudet. Trots det känns Heed ändå makligare och mer försagd än många av de
övriga.

I ännu höElre grad än M2Tech har ungerska Heed gått in för moduluppbyggd elek-

tronik i minimalistiskt miniformat. Man
har två serier: Obelisk med ätta halvfor-

(liknar gamla Naim!) inklusive CD, D/A, förförstärkare och slutsteg.
Långsmala serien Modular är mer specialiserad och omfattar två grammofonsteg,
en hörlursförstärkare, efl extra nätdel och
en extern motorstyrning för att förb ättra
skivspelare med 1 1O-volts växelströmsmotorer. Och så förstås D/A-omvandlaren

matsap parater

5o

*.
I
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med det kluriga namnet Dactilus.
Den här andra generationens Heedomvandlare och kan numera omvandla
241L92 kHz-signal och har USB-ingång.
Precis som övriga Modular-enhet et är
omvandlaren byggd som en limpa och på
den minimala baksidan trängs stereoutgången med USB, koax och Toslink-ingång
tillsammans med en liten omkopplare för
att växla mellan dem. Här finns också
en fyrpolig kontakt (låsbar DIN) för att
koppla till en extern nätdel när man tycker

Heed Audio Dactilus
Pris 4.000 kr (+ 3.000 kr med
Funktion DAC, 24/192k{z
Fiäm Nej

Q'PSU)

lngångar

RCA, Toslink, USB 1.0

Utgångar

1

par RCA

Hörlursförstärkare
Mått

vikt

(BxHxD)

Nej

10x6,5x22.2 cm

0,9 kg

lnfo www.ljudmakarn.se

