
Frisk och elegant
"Vår båsta produkt någlonsin-'
0rden år Bent Holters, grundare

och hjårna bakom norska Hegel och

det gåller D/A-omvandlaren HD30.

Men så har också den långe emotsedda

fullbredds D/A.omvandlaren blivit

finmans hittills tekniskt mest ambitiosa
projekt. lnget dåligt påstående for en

firma som har 25 år på nacken och kan

brOsta sig med produkter som EISA-vin-

naren Hegel H160, lntegrerad 150-wat-

tare med inbyggd streaming-DAC. Eller

monumentala forstårkanduon P5lH30
Ilext-Gen som i mono ger 1J kilowatt

i B ohm!

Tidigare har vi varit vana vid att
Hegel varit tidigt ute med att integrera

DAC:ar i sina f0rstårkare parallellt med

sina separata omvandlare (ofta med

volym) i halvformat, senast HD12 DSD
som kom for något år sedan. Men når

nu många firmor borjar ta fram mindre

omvandlare g0r Hegel overraskande

tvårtom.
l\4en det år inte bara en DAC utan

HD30 kan åven strOmma såvål AirPlay

som DLNA och bland de digitala ingång-

anna har adderats såvål elektrisk AES/

EBU som BNC, som man brukar hitta
på ambitiosa omvandlare.

lMen skålet år givet for man har velat

ta fram en verklig referensprodukt. Då

behdvs utrymme. lnte minst for nåtde-

lenl Hår r0r det sig om två separata

nåtdelar med var sin stor skårmad

ringkårnetransformator for respektive

analog-och digitaldel och oven 54.000

mikrofarad i elektrolytbanken - mer ån

man brukar hitta i många forstårkare.
Nåtdelen år minutiost trimmad for

att uppnå storvårde på ultralåga 150

dB. Sin vana trogen anvånder man

en DAC från japanska Ashai Kasei:
den hår gången två monokopplade

4Kil4490 for 32/384 kHz eller DSD

sa lEtrm NR 11 2o1b

64/128 via USB. l\4inst lika viktigt, ja helt

avgorande år forstås klockoscillatorn

som man forbåttrat och fintrimmat
for lågsta mdjliga fasbrus och dårmed

tidsfel i avkodningen.

Lika fintrimmad ar forstås den balan.

serade analogdelen som dessutom i

hederlig Hegel.anda har volymkontroll

fdr att omvandlaren också skall kunna

anslutas direkt till ett slutsteg eller ett
par aktiva hogtalare. Koppla in den hår

D/A-omvandlaren och du lår omedel.

bart mårka vilken stor och genomskinlig

stereo nya Hegel levenerar. Ja, den kan

sannerligen konsten att trolla fr"am en

skimrande och stor inspelningsrymd

samtidigt som den också låter instru.

ment och roster bli stadigt forankrade

i rummet. Kombinationen av silkesaktigt

flode med subtila transienter parat

med en dynamik och en tyngd som en

slågga år påfallande och får musiken

att plotsligt verka daggfrisk och mer

engagerade. Precis som det skall vara,
alltså!
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Summa summarum:
Analogt sammetslen men stadigt

bredbent och pigg DAC som inte

låmnar någon oberord!

En fantastisk omvandlare som vi helt

klart kommer att hora mer frånl
Mats Meyer-Lie

Vot


