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iDAC är en smidig liten USB-DAC (endast USB som digital ingång då den helt drivs av 
strömmen i USB-kabeln) med 3,5mm hörlursuttag och RCA utgångar i stereo på 
framsidan för att koppla den till förstärkare/aktiv högtalare som försteg. 
Marknadsledande jitter-reduktion på 112 dB (minimerar tidsfel) och ”givetvis” används 
ett DAC-chip från superhypade ESS Sabre för att garantera maximal prestanda och 
musikalitet. Tack vare asynkron överföring av musiken från datorn kan datafiler med upp 
till 192 kHz avkodas utan en massa jitter. Denna lilla DAC utmanar långt dyrare (och mer 
kända!) konkurrenter med sin ljudkvalitet. Pris 2990kr

iFi Micro är ett helt nytt varumärke som designas av personerna bakom AMR (Abbingdon 
Music) dvs den huvudsakliga konstruktören är Thorsten Loesch (DIY-guru) som även 
konstruerar prisbelönta AMRs produkter. Tack vare detta så kan mycket av de framsteg 
inom ljudteknik från deras Highend –produkter nu fås till ett mycket lägre pris i små 
förpackningar. Men trots de rimliga priserna så designas ljudet ändå för att vara 
musikaliskt följsamt och involverade. 

Just nu (fler delar kommer!) så finns det 5 olika produkter i iFi Micro serien:

 iCAN är en hörlursförstärkare av rang! För ca 2500kr får man en mycket kompetent 
drivning av även dyrare tungdrivna highend-lurar som tex Hifiman HE-6 (enligt test i 
brittisk press). Den är dessutom utrustad med ett par användbara funktioner: XBass som 
är en bashöjning designad och utprovad för lurar med ”lagom” ökning av basen utan att 
förstöra resten av frekvensomfånget. 3D-Holografic Sound är en funktion i två lägen för 
att flytta ljudupplevelsen ”utanför” huvudet och få en större ljudbild. Personligen anser jag 
denna funktion vara mycket användbar till mycket musik även om inte alla föredrar det. 
Hela 400 mW förstärkare som klarar att driva det mesta med full kontroll. Se topp-test i 
Hifi & Musik nyligen. Pris 2490kr

 iPhono är ett riaa/ phono –steg utöver det 
vanliga oavsett prisklass! Med både MM och MC 
ingångar och justerbar förstärkning i båda lägen. 
Dessutom justerbar ingångskapacitans (MM) och 
ingångsmotstånd (MC) med 22 Ohm till 47 kOhm. 
Och som om inte det vore nog så går det 
dessutom att välja mellan 6 olika riaa-kurvor! Det 
är dessutom en av de tystaste riaa som vi 
någonsin provat och så låter den riktigt bra. 
Faktum är att vi har jämfört den med flera olika 
dyrare steg som fick storstryk på många för oss 
viktiga hifiparametrar. Pris 3990kr 

iLink är den senaste produkten från iFi och den 
kom helt nyligen. Det är en USB till SP/DIF –
omvandlare av högsta kvalitet med extremt 
lågt jitter och full galvanisk separation. 
Dessutom så finns det två olika utgångar: en 
med högre utspänning och en med lägre. iLink 
är den första omvandlaren i världen som 
erbjuder denna funktion vilket gör det lättare 
att hitta exakt rätt matchning mot din DAC med 
ett bättre ljud som följd. iLink utlovar endast en 
tredjedel av jitternivån jämfört med andra 
liknande produkter tack vare deras 
egenutvecklade krets ”JET” (Jitter Elimination 
Technology). Givetvis så klarar den 
signalhastigheter på 192 kHz men även ännu 
högre! Pris 2500kr

Så vad blir då nästa steg? Vi träffade Vincent från AMR i Munchen senast så talade han 
sig varm för nästa enhet som blir en rör-buffert med några mycket speciella egenskaper. 
Tydligen ska den dessutom kunna fungera som ett rent försteg av mycket hög klass! Vi 
ser med spänning fram emot fler produkter från iFi Micro. Välkomna in i butiken för att 
se och höra dessa produkter! Givetvis så har vi även demo-enheter för er som vill låna 
hem och lyssna i lugn och ro. 

Mvh Stefan och Sommarpersonalen! 

iUSB Power är en burk som kopplas i på USB-kabeln som går från en dator till en USB-
DAC för att på så vis  byta ut den ofta usla strömmen till en mycket bättre (tystare) för 
att driva DAC:en. Stor ljudförbättring garanteras med en rad olika USB-DAC:ar tex HRT 
Music-Streamer, PUC2, Bladelius osv. Men givetvis så passar den som hand i handsken 
med iDAC från iFi. Pris 1990kr
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