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• Nytt kontorbygg under oppføring - nå 77% utleid
ca. 2.300 kvm til leie - fra 250 til 1.300 kvm
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KLP Eiendom
Vertskap for bevisste leietakere

Kontaktpersoner og mer informasjon:
www.abels-hus.no

• Fleksibelt kontorbygg i 6 etasjer tilpasset virksomheter fra 20 ansatte og mer
• Totalt 15.300 kvm kontorareal
• Parkeringskjeller - 256 innvendige sykkelplasser m/egen vaskestasjon
• BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A

I dag er en forsterker uten digi-
tale innganger ansett som sært,
også i high-end-segmentet.
Man forventer å kunne koble

tv, mediaspiller, spillkonsoll og
pc digitalt til forsterkeren. Hegel
har for lengst tatt konsekvensen
av dette, og på baksiden avH360
finnervihele tre optiske inngan-
ger, i tillegg til en koaksial.

Strømming
Men Hegel har tatt den enda et
steg lenger,med å implementere
musikkstrømming. Ikke bare

AirPlay, men også den mer uni-
verselle DLNA-protokollen. Tak-
ket være denne kan du strømme
musikk direkte og trådløst fra
mobiltelefonen eller pc-en, helt
uavhengig avmerke og operativ-
system.
Det er likevel ikke først og

fremst de digitale tilkoblings-
mulighetene som skaper en for-
sterker. Derimot er lydkvaliteten
det viktigste. Og gjerne en god
mengdekvantitet også, ikkebare
for å kunne spille høyt når det
gjelder, men også for å ha stål-
kontroll helt nede i dypbassom-
rådet også når man spiller lavt.
Musikksignalet er komplekse
saker å gjengi, selv innenfor for-

sterkerens komfortsone.
H360 er Hegels beste inte-

grerte forsterker noensinne.
Ulempen er at med høyere

kvalitet følger en høyere pris.
Med en prislapp på 39 000kron-
er kan vi ikke lenger dra frem
klisjeer som «bang for the
buck»og«røverkjøp», .

Forsterkeren i praksis
Prisen er nå godt opp mot high-
end-merket, og da blir kravene
til lydkvalitet desto høyere. I
denne prisklassen er ikke Hegel
alene om å tilby både kraft og
raffinement i samme pakke, li-
kevel er det ingen tvil om at for-
sterkeren innfrir og vel så det –

på alle punkter.
H360 er enkanonbra forsterk-

er. Og pluss i boka for AirPlay og
DLNA-strømming!

+ Svært få integrerte forsterk-
ere har en strammere og

kraftigere bass ennH360.
Samtidig er oppløsning i over-

tonenenærmest gassaktig.
Legg til musikkstrømming via

nettverket, og begjæret er kom-
plett.

- Hi-fi har blitt dyrere, og He-
gel er intet unntak.

Til nesten 40 000 kroner kan
vi ikke lenger snakke omet varp.

GEIRGRÅBEINNORDBY
Lyd&Bilde

» Test av forsterker «
Den nye Hegel H360 er den beste – og
dyreste – integrerte forsterkeren
Hegel noensinne har laget.

Kruttønne
medeleganse

»HiFi

Lyd&bilde Fakta

HegelH360

Type: Integrert forsterker
Effekt: 2 x 250Watt
Nettverk:AirPlay ogDLNA (Ether-
net)
Digital inn: 1x koaksial, 3 x optisk,
asynkronUSB
Analog inn: 1x XLR, 1x RCA, 1xHT
bypass (RCA)
Digital ut: koaksial
Analog ut: 1x variabel (RCA), 1x
fast lydnivå (RCA)
Mål: 15 x 43 x 38 cm (HxBxD)
Pris: 39000kr

Testen er utført
avmagasinet
Lyd og Bilde.


