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TIL RØST OG FORBI

Så har vi klart å slå kloa i enda en ny Hegel-forsterker. Denne gangen snakker
vi om den nye H120. Den vanskelige oppfølgeren til Røst, men det stopper
heldigvis ikke de brave guttene hos Hegel. De kaller denne for en «baby giant»
og det skal fort vise seg at det ikke er så langt fra sannheten.
Tekst: Håvard Holmedal

E

tter å ha testet beistet H590, den halvparten så kostbare, men likefullt imponerende
H390 og også H190, er det altså klart for
enda en integrert forsterker fra Hegel. H120 markerer at det ikke er særlig aktuelt å sove på laurbærene der i gården.
H120 tar over for Røst. Personlig foretrekker jeg
smarte navn i stedet for den tall-leken så mange
av produsentene holder på med. Røst var et bra
navn. Lett å huske og med dobbelt mening. Perfekt – hvis det ikke hadde vært så innmari vanskelig å forklare for folkene i verdens største land
– utlendingene.
Hva har de gjort denne gangen?
H120 er en kompakt forsterker som er oppgitt
til å levere minst 2x75watt, og ha nok krefter til
å drive det meste av høyttalere, og i hvert fall alt
som man med litt fornuft kan tenke seg å koble til
en forsterker som dette. På den analoge siden er
den ganske identisk med Røst, men den har fått
hele digitaldelen og konverterne fra H190. Ifølge
Hegel skal det sørge for at lyden løfter seg til
uhørte høyder.
Det H120 ikke har fått på plass er DSD og MQA.
Vi ser gjerne det som naturlig utstyr for nesten
enhver forsterker, men det koster å få dette im-

plementert, og i stedet for å betjene de få, har Hegel valgt å gjøre noe for alle kundene som kjøper
H120. De har prioritert å gjøre en kraftig oppgradering av digitalkonverterne, sammenliknet med
tre år gamle Røst. Som på den forholdsvis korte
tiden er blitt litt utdatert når vi ser på digitale
tjenester. Nå er det etter hvert klart for både Roon
og AirPlay2 (kommende oppgradering), og en mer
stabil UPnP-streaming.
Inn til digitaldelen går det54 innganger. 1 coaxial
inngang, 3 optiske og en USB. Forsterkeren har
også nettverksinngang. På analogsiden er det 1
par balanserte innganger og 2 par RCA-innganger.
Det er høyst sannsynligvis flere innganger enn de
aller fleste har produkter til.
Hegel H120 har også fått Spotify Connect (både
premium og free) og spiller musikk via AirPlay.
Som vanlig er det her snakk om tilkobling via
kablet nettverk.
En kjekk mulighet er at nye H120 dukker opp
som enhet i AirPlay, selv om den er slått av, og
vekkes nå opp av dvalen når den velges som avspillingsenhet.
Som på de større forsterkerne kan alle innganger settes opp individuelt som HT-innganger, slik
at du kan benytte H120 kun som effektforsterker
på en eller flere innganger og integrert forsterker
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på de andre. Du kan også sette separat maksvolum for forsterkerens høyttalerutgang og hodetelefon-utgang, og definere selv hvilket volum den
skal starte på når den slås på.
Analog
Det er ingen stor mening å oppgradere fra Røst
til H120 hvis du kun bruker forsterkeren til analoge
kilder. Du vil kanskje oppdage noen mindre forbedringer som enda større presisjon og kanskje den
noe strammere gjengivelse, men disse forskjellene
er knapt store nok til at det forsvarer og selge en
Røst for halve prisen av en ny, og så kjøpe en H120.
Hvis du da ikke insisterer på å ha det aller siste
av teknologi – uansett hva slags belastning det på
familieøkonomien.
De som ikke har hørt Røst vil åpenbart være
plassert litt annerledes, og vil nok sette pris på forsterkerens generelt veldig gode oversikt og graden
av kontroll den har på tilkoblede høyttalere. Jeg
har hørt Røst på høyttalere til høye sekssifrede beløp uten at den har gjort seg vesentlig bort, og det
gjelder også nye H120. Jeg har for eksempel hørt
Røst spille på KEF Blade og det er ikke en høyttaler
som er laget for å være spesielt snill og hyggelig
mot forsterker. Likevel fungerte det overraskende

bra, og på vanlige volum var det ingen tegn til at
forsterkeren var et lite knøtt fra Norge.
Tilkobling
Jeg har koblet Hegel H120 til Sonus faber Olympica Nova II, et par Monitor Audio Gold 100 og et
par små Klipsch RP-400M, som i følge enkelt skal
være rene giften for lytteopplevelsen sammen
med Hegel. Jeg brukte også et par aktive studiomonitorer fra Gibson koblet til forsterkerens
linjeutgang for nærfelt-lytting. De er ikke akkurat
preget av hifi-ens smilefjes-lydkurve! Jeg har også
benyttet en iDSD Pro digitalkonverter/forforsterker fra iFI Audio som også dobler som strømmeenhet for blant annet musikk fra Tidal, via de
balanserte XLR-inngangene og benyttet Hegel
H120 som ren effektforsterker.
Hver gang jeg har testet Hegel er det noen, både i
bransjen og blant leserne, som ikke forstår hvorfor
jeg kan mene at Hegel spiller nøytralt. Hegel spiller
for lyst, basta! Jeg tenker at det er det lov å mene,
og at det kanskje til og med er flott at det finnes så
til de grader forskjellige preferanser der ute.
Det som derimot preger lyden allerede før
forsterkeren har fått varmet seg opp, og er klar til
å testes, er en svært presis fremføring helt uten
noen form for parfymering, eller ekstra utglatting.
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Det er ikke gjort noen forsøk på å dekke til noe ved
å «varme» opp lydbildet, eller å gjøre forsterkeren lett avrundet av i diskanten og i den øverste
delen av mellomtonen, men det er heller ingen
antydning til at det for skarpt eller spisst i toppen
når jeg benytter den via de analoge inngangene.
Faktisk er den ganske elegant og lettflytende, slik
også Røst var, til å være en forsterker i denne prisklassen. Men det må jo sies at den heller ikke er på
nivå med H390 når det gjelder presisjon og raffinement. H390 er på en annen planet, rett og slett. Og
dessverre også i en annen prisklasse.

Den virker kraftfull
Selv om dette ikke er et svært beist av en forsterker, oppfører den seg som en helt til den ikke
gjør det lenger. På normale lyttenivåer har den en
flott og ganske så kraftfull måte å spille på. Den
virker «våken» allerede når du spiller bakgrunnsmusikk, og du får god innsikt i musikken og en fin
presentasjon av lydbildet, selv om du spiller på
svært lavt volum. På normale lyttenivåer er det
bare høyere, og det samme er opplevelsen når du
spiller skikkelig høyt. Det er like ryddig og like pent
i sømmene, og helt uten antydninger til at den
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blir presset eller at den komprimerer dynamikken. Selv om høyttalerne er klart i overkant av den
prisklassen det er naturlig å koble til en H120. Jeg
har den dobbelt så kraftige forsterkeren Primare
i35, og selv om den leverer enda høyere presisjon
og et enda mer ryddig lydbilde, er det ikke slik at
den oppfattes som en veldig mye større og kraftigere forsterker, eller at den spiller noe særlig
høyere. Kanskje har den noe bedre dynamikk, men
det må man også kunne forvente seg for mellomlegget på tyve tusen norske kroner.
Litt krefter er det alltid godt å ha, og særlig om
det litt fler enn det du faktisk behøver. Det er
mange strålende høyttalere der ute i prisklassen
mellom 20 og 30.000.- kroner, og som kan justere
lyden i den retningen du liker eller som passer til
musikken du lytter til. Det er det etter min mening
ikke forsterkeren som skal gjøre. Dens ekstremt
vanskelige jobb er å gjøre ingenting, og bare forsterke signalet. Så får høyttalerne ta seg av resten,
for det er der de virkelige forskjellene ligger. Er
lyden for lys eller spiss hjemme er det ti ting du
bør gjøre før du bytter forsterker - og ingen av de
ti punktene inneholder bytte av kabler.

musikk avspilles uten at lyden mister sin nøytrale
og fintrimmede klangsignatur, og den gode plassen i lydbildet. Med en Hegel H120 og et par passende høyttalere – som for eksempel et par B&W
704S2, Sonus faber Sonetto III, KEF R5 eller kanskje et par Dynaudio Evoke 30. Det er lett å tenke
seg at dette kan bli helt fantastisk i et mindre til
middels stort rom med en god lydkilde koblet til.
Akkurat det med kilde er et poeng. Vi er allerede
i denne prisklassen på et forsterkernivå som ikke
er særlig tilgivende, og som dekker over null og
niks av feilene som gjøres i en platespiller, RIAA,
streamer eller CD-spiller.

Forbedret digital lyd
Sånn helt umiddelbart er det ikke voldsomme
forbedringer å høre, men det synker sakte inn at
dette er svært presist, glatt og flott oppløst til å
komme fra en forsterker til rett over tyve tusen
kroner. Og det fungerer like godt enten jeg spiller musikk fra Tidal over nettverket eller om jeg
kobler til det supre og litt undervurderte CD-drivverket til Musical Fidelity.
Lyden er gjennomsiktig, lettflytende og med en
imponerende informasjonsmengde slik vi har blitt
vant til fra Hegels siste generasjoner, og alle typer
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Vakker musikk
Jeg spiller elektronika med Trentemøller og Take me into you skin,
og her får Hegel virkelig vist frem størrelsen på lydbildet, samtidig
med den svært presise omgangen med «digital perkusjon». Det er
snappy, presist og rytmisk, samtidig som det er deilig og svevende,
og helt ufarget, og du får fullt innblikk helt uten behov for å spille
særlig høyt.
Jeg bytter til Opeth og deres Heir Apparent, og musikken bytter
karakter umiddelbart. Dette sporet har alt fra klimprende piano til
massive vegger av gitar og growling (!) og er en ganske krevende
organisk lydsuppe å hente instrumenter, stemmer og trommer ut
fra. Likevel fungerer det flott. Det er tungt og effektivt, samtidig som
det er skjørt og nakent, og det er brettet uvanlig flott ut i bredde og
dybde.
Jeg må også innom stemmen til Agnes Obel og hennes Fuel to fire.
Det er en innspilling med mye varme og et litt dust lydbilde med
dempede pianoanslag som drukner helt hvis anlegget tilfører ekstra
varme. Stemmen er innholdsrik og detaljert, og lydbildet er åpent
og flott. Kobler jeg inn rør-modus 3 og dens ekstra rike harmoniske
rør-lyd på iFI Audio-streamerens utgang og sender signalet analogt
til Hegel-forsterkeren, blir dette kjedelig og intetsigende. Tilbake
til transistor-modus løftes lydbildet igjen frem og blir akkurat så
hypnotisk og spennende det er ment å være. Hegel H120 gjør uansett jobben sin – som er å forsterke signalet den mottar, og gjøre det
uten å trekke fra eller legge til noe som helst.
Konklusjon
Hegel H120 gjør en imponerende jobb i prisklassen. Den gir høyttalerne nytt liv og fremstår som sprek, dynamisk, attraktivt og svært
nøytralt. Bassen er svært solid, og den kontrollerer selv ganske store høyttalere med letthet, uten at det er en anbefaling fra vår side
å ta helt av på høyttalervalget. Det er en grense for alt, og kjøper du
større høyttalere står H190 og H390 klare til innsats. Forsterkeren er
sprek i mellomtone og diskant, men også særdeles klangrikt og stort
og luftig lydbilde med millimeterpresisjon i stereoperspektivet.
Skal du ut å handle forsterker kommer du ikke unna å lytte til
H120, uansett hvordan du tror Hegel-forsterkerne spiller. Godt matchet med høyttalere kan dette fort vise seg å bli helt fantastisk.

VI LIKER:
• Forbedret digitalkonverter
• Flott og detaljert lyd
• Overraskende kraftfull

VI LIKER IKKE:
• Ikke trådløs
STEREO+ MENER: Hegel fortsetter
suksessen. Denne gangen er det
H120 sin tur til å motta hyllesten.
Den spiller rett og slett svært
imponerende til prisen.
KARAKTERER
Brukervennlighet/fleksibilitet

Kvalitetsinntrykk/design

Lydkvalitet/pris
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Spesielt anbefalt
Hegel H120

PRIS:

PRODUSENT:
LINK:

Hegel H120

Norway 22.998.- NKR
Sweden 24.995.- SEK
Denmark 16.995.- DKK
Hegel AS
www.hegel.no
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