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H egels første DAC i full størrelse er 

også deres dyreste noensinne. Til 

prisen får du en høykvalitets variabel 

volumkontroll med fysisk volumhjul, og dessu-

ten hele sju digitalinnganger, deriblant koak-

sial, tre optiske, en balansert AES/EBU samt 

en BNC. Og en asynkron USB-inngang som 

overtar som PC-ens lydkort, for den som 

ønsker at musikkfi ler og strømmetjenester blir 

håndtert med silkehanske. Og hvem vil vel ikke 

det? Som ekstra glasur på den digitale sjokola-

dekaken har digitalkonverteren til og med 

nettverkstilkobling som støtter AirPlay og høy-

oppløste musikkfi ler via DLNA. Send musik-

ken fra smartmobil eller nettbrett trådløst 

gjennom luften, lett som en plett – og med 

ekte high-end-lyd!

HD30 skyver støygulvet ned til et nivå 

hvor det gamle måleutstyret ifølge Hegel ikke 

var bra nok til å måle det, og det høres i form 

av et superrent og gnistrende dynamisk lyd-

bilde, som strekkes langt ut dybde så vel som 

bredde. HD30 hører til i eliten blant digital-

konvertere, hvor instrumentene kommer så 

klokkeklart, luftig og dønn stødig ut, at man 

aldri vil skru av musikken.

Fôret med 24-bit/192 kHz gir konverteren 

virkelig gåsehud. Sangstemmer står i midten 

med instrumentene rundt, i et stort og super-

luftig lydbilde, med detaljer på mikroskopnivå. 

Trompeter låter så stort at man nesten kan 

føle glansen fra messingen. Men også kompri-

merte musikkfi ler, for eksempel via musikktje-

nesten Spotify, får seg et realt løft i forhold til 

det meste vi har hørt. Det er klart at kompre-

sjonsteknikkene i de moderne musikkforma-

tene holder høy standard, for spilt igjennom 

HD30 låter også Spotify fabelaktig.

Hegel HD30 har som nevnt en variabel 

volumkontroll, slik at den i prinsippet kan 

kobles direkte til en effektforsterker eller et 

par aktive høyttalere. Og det funker knallbra. 

Lydbildet er distinkt og attakkert, med meget 

bra detaljnivå i overtoneområdet. Men lyden 

blir enda bedre ved å bruke en høykvalitets 

forforsterker, slik at HD30 kan spille med full 

styrke ut. 

Vi har ropt på en fullstørrelses-DAC fra 

Hegel lenge, og endelig fi kk vi den! Og selv 

om prisen har mer enn doblet seg fra forrige 

toppmodell, så er vi ikke skuffet. En åpenbar 

gullvinner! (12/15) GN

Hegels beste digitalkonverter noensinne er en 
eneste stor åpenbaring.
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