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Isotek demo  - 29/2
Onsdagen den 29:e februari, ca 18:00 är ni 
välkomna till butiken för en temakväll - 
Nätprodukter. 
Tobias från PL Audio har med sig Keith Martin, 
grundare av Isotek Systems, ett företag som 
specialiserat sig på nätfilter, nätkablar och 
liknande produkter. Keith kommer att berätta 
om alla störningar våra hifiapparater utsätts 
för och han kommer att demonstrera så att 
alla kan höra vilken förbättring det kan bli med 
nätprodukter. 
Keith är väldigt trevlig, älskar att ha en dialog 
och har kunskap att kunna svara på de flesta 
frågor. Ta chansen att testa dina tvivel kring 
nätprodukter eller få dina positiva upplevelser 
bekräftade och förklarade. 

Audiolab M-DAC
Jag har fått leka med ett förhandsex av Audiolabs nya M-DAC i några dagar och detta var en 
riktigt kul produkt. Det är en asyncron DAC med hörlursförstärkare som också kan användas 
som digitalt försteg. Utgångssteget är balanserat i klass A, helt byggt med diskreta 
komponenter. (inga OP).
Roligast är dock fjärrkontrollen kombinerat med en 2.7” skärm och alla funktioner detta ger 
möjligheter till. Skärmen kan visa olika information under avspelning, tex hur mycket som 
buffras eller nivåmätare. Det finns möjlighet att ändra utnivå eller kanalbalans, det finns sju 
olika digitalfilter att välja mellan och det går att styra en dators musikprogram via M-DAC. Kör 
man tex J-River så kan man växla låtar, stoppa, pausa, muta med fjärrkontrollen till DAC:en. 
Ljudmässigt är den minst på samma höga nivå som Audiolabs kritikerhyllade 8200 CDQ så med 
en prislapp på 8500 kr kommer den nog att locka många. Förhoppningsvis kommer en första 
leverans inom en månad så att försäljningen kan börja.

Ännu mer Audiolab
I butiken finns nu Audiolab 8200 DQ, en 
produkt som ligger rätt i tiden. Det är 
ett försteg med DAC. 5 digitala ingångar 
varav en USB, tre analoga ingångar och 
utgångar för både RCA och XLR. Även 
här är utgångssteget balanserat i klass 
A med diskreta komponenter och DAC är 
byggt runt ett exklusivt 32 bitars dac 
chip från ESS - Sabre. 11900 kr kostar 
8200 DQ.

En annan spännande produkt i butiken 
är Audiolab 8000 PPA. Ett väldig flexibelt 
RIAA steg med två ingångar för MM eller 
MC, med reglerbar gain och där man 
med motstånd i RCA kontakter 
impedansmatchar MC pickupen. För 
8500 kr är det väldigt mycket RIAA för 
pengarna.

Hifiåret 2012 har rivstartat i Göteborg. Det verkar som att kunderna nu tröttnat på krisprat och 
istället tagit beslut om nya musikanläggningar. Skivspelare i allmänhet och Michell Engineering i 
synnerhet har sålts i ”mängder”. Ofta i kombination med fina tonarmar och pickuper. Martin Logan 
Electromotion går också iväg i en jämn takt och med alla fina recensioner och utmärkelser förra 
året lär det fortsätta. Vicoustic akustikmaterial har också sålt bra under årets två första månader. 
Den nya diffusorn, Multifusor DC2, som nu finns i vitt och grått kommer att dyka upp i många hem 
framöver. En annan produktgrupp jag tror kommer att hamna i många hem under 2012 är 
Audiolab som har ett brett utbud av innovativa, moderna produkter, välbyggda och snygga med 
prestanda som överträffar prislappen. Lite mer om det senare.

HifiMan HE-500
HifiMans hörlurar har jag skrivit om i tidigare nyhetsbrev och med de senaste produkterna har 
man verkligen lyft sina hörlurar till absolut toppnivå. Numera är de inte lika tungdrivna och de 
låter luftigare än tidigare. Detta har tex engelska Hifi+ uppmärksammat (en av de tyngre 
internationella tidningarna). De har numera HifiMan HE-500 som sin nya referenshörlur där den 
ersatt Sennheiser HD-800. Eftersom HifiMan HE-500 kostar 4000 kr mindre är den verkligen ett 
kap. Problemet just nu är ett kunna leverera de fyra par Akkelis Audio fick för två veckor sedan 
är sålda och en ny leverans är på väg.

Acoustic Signature - !ECCO
Acoustic Signature hade stora framgångar 2011 med bland annat utmärkelsen ”Turntable of the 
Year” i Hifi World. Många har uppmärksammat deras fina byggkvaliet och sinne för detaljer med 
tjocka, väldämpade aluminiumtallrikar, avancerad motorstyrning och lager utan olja.
Man har nu tagit fram en ”budgetmodell” där man får en 38 mm bottenplatta  som står på tre 
solida, justerbara aluminiumfötter, en aluminiumtallrik som väger hela 4.2 kg, en fristående 
motor och separat motorstyrning. Armfästet är för REGA armar så REGA, Michell, Originlive mfl 
kan användas.!ECCO börjar levereras i slutet av mars och kommer att kosta 11 250 kr utan 
tonarm.

Slutligen
Missa inte onsdagens Isotek demo, det kan verkligen bli intressant.
Håll också ögonen öppna efter andra demohändelser, en del riktigt spännande saker är på gång. 
Titta också på ”Fyndhörnan” där det just nu finns många ”Fynd” och sist men inte minst, håll koll 
på Akkelis Audio på Facebook. Där hamnar lite av varje, direkt från vardagen i butiken. 
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