
Teknlsk
balansakt
Att svenska Harmony Designs hörlursförstärkare hört til! tidningens pålitliga

arbetsredskap är in$en nyhet och pris/prestanda för firmans hantverksbyggen lig-

$er alltid i topp. Ear 90, numer förbättrade Ear 90 tK ll, har hängt med länge.

Sedan nå$ra år finns dessutom den överdådigt påkostade Ear 909. Mellan dem
flnns nu ocksä Ear 905, sprängful! av nyutvecklad elektronik och en biffig nätdel

med lösningar hämtade från stora, moduluppbyggda försteget Pre 906.
Harmony Desi$n har helhjärtat gått ln för att driva lurar balanserat. Sä pass att

Ear 903 inte ens har vanliga RCA-ingångar så har du ingen balanserad signalkälla

måste du ha "vändor" eller Harmony Designs egna adaptersladdar också för lurar.
Redan utan balanserade lurar märks, eller rättare sagt känns att Ear 903 är en

lugn men atletisk muskelknutte som !ägger fysisk tyngd i anslaget. Så har du lurar
som går djuptP Koppla dem till Ear 903 och du kommer att upptäcka exakt hur
djupt de faktisk $år. Men förstärkaren är längt ifrän någon tung sluggen för här
finns raffinerad smidlghet och en dynamlsk spännvidd som man inte är van vid i

prisklassen.

Så var det det där med balanseringen. Äger du verkligt bra lurar så är en

balanserad kabel den billigaste [judförbättring du kan göra. lnte mlnst när det
handlar om Ear 903! Dä du märker förstärkarens verkliga trumfkort, nämligen

förmå$an att mejsla fram rellef och skapa en känsla av bred stereorymd utanför
huvudet. Prova med lurar som till exempel Sennheiser HD 800S eller Sony
HDR-ZIR och du lär tappa hakan.

Mats Meyer-Lie

Harmony Design
Ear 903
Fun ktion Hörlursförstärkare,

balanserad.

Pris 12.000 kr
lnfo harmonydesisn.se

Summa summarum
Ännu en rimli§t prissatt fullträff till

hörlursförstärkare signerad Mattias

Stridbeck.
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Entreq
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