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Audiolab M-DAC
Jag har tidigare berättat om Audiolabs M-dac, en riktigt spännande dac där det tyvärr varit 
leveransproblem. Nu är dock 50 st M-Dacar i Sverige inom 10-14 dgr och timingen är perfekt, 
EISA har utsett M-Dac till årets bästa Dac i Europa. Boka din M-dac direkt, 1/3 av dom beställda 
är svarta, 2/3 silverfärgade.

En mindre bra svensk sommar (vädermässigt) närmar sig sitt slut och en ny hifitermin börjar 
snart med spännande produkter och hifimässor i mängder. 
För Akkelis Audios del har dock sommaren varit ovanligt bra med mycket besökare från när och 
fjärran och många som bestämt sig för att uppgradera sin musikanläggning. Trender som verkar 
hålla i sig är det stora intresset för skivspelare samt att fler och fler börjar med datalagrad 
musikåtergivning med olika lösningar.
 

YBA MP100
I början av maj besökte jag Europas största hifimässa i Munchen i sällskap med Lasse från 
Transient Design. Mitt mål var att i år försöka hitta en hornhögtalare som kunde vara ett billigare 
alternativ till Avantgarde Duo samt att hitta en riktigt bra nätverkspelare. Det förstnämnda 
lyckades inte, enda Alternativet till dom Avantgarde Duo jag älskar är Avantgarde Uno. Däremot 
fanns mängder av nätverkspelare, med eller utan hårddisk. Den som väckte mitt intresse mest var 
franska YBA och deras MP100. Den var snygg, verkade kunna mycket och enligt spec hade den 
väldigt bra ljuddelar. Efter någon timmes samtal hade Lasse blivit svensk distributör för YBA och 
strax därefter gjordes en första provbeställning. Både förstärkare och cd levde mer än väl upp till 
förväntningarna och mediapelaren MP100 blev snabbt en personlig favorit. Den låter jättebra, den 
fungerar klanderfritt och den är flexibel. Man kan navigera med fjärren och det väl tilltagna 
displayfönstret men enklast blir det med en Ipad eller Androidplatta och en app. YBA kommer 
inom kort med en egen app, men tills vidare fungerar det utmärkt med ett flertal appar från 
andra.

Avantgarde Uno
Jag kramar mina nya kelgrisar, Avantgarde Uno. En högtalare som rent fysiskt är rätt behändig 
för den som är lagom ”hifiskadad”. Ett 50 cm horn med 5” element helt utan filter tar hand om 
mellanregistret, en 2” hornladdad diskant tar dom översta registren och basen hanteras av 2 st 
10” basar/kanal i sluten låda med avancerad elektronik. Verkningsgraden är hela 104 dB och 
impedansen 8 ohm. Uno kan ställas ända mot bakväggen, nära hörn och basen kan anpassas 
efter rummet. Dom låter förträffligt bra i det lilla 15 kvm rummet i butiken med en 12 watts 
Audiospaceförstärkare. Troligen får ni höra denna setup på Opalenmässan den 15-16:e 
september.
Detta är en fullregisterhögtalare, 18 hz till 20 khz som spelar med en otrolig dynamik, totalt 
oansträngt med med svårslagen livekänsla.

Mässhelg i Göteborg
Den 15-16:e september är det stor mässhelg i Göteborg med mer möjligheter än vad man 
antagligen hinner med som besökare. Hifi Stället och Marten Center har minimässor i sina 
butiker, Arkenmässan är stor som alltid, Hotell Park Elite visar upp många av tungviktarna och 
på Hotell Opalen ordnar Transient Design sin mässa för tredje året. Opalen är den mässa Akkelis 
Audio ställer ut på och den har sin särprägel i att inte vara helt ”mainstream”, den präglas mer 
av passion. På Opalen lär du finna flest rörförstärkare, skivspelare och märken du kanske inte 
sett tidigare. Som besökare måste man antagligen prioritera vart man lägger sin tid och mitt tips 
är att fokusera på staden Göteborg, Opalen, Park Elite, Marten Center och Hifi Stället. Där finns 
mer än tillräckligt för att fylla två dagar med hifi.

Kort om datahifi
Data + hifi blir allt populärare och det går att göra riktigt 
bra, klart bättre än cd. Jag ska försöka få ihop en guide 
framöver men jag vill ge några korta tips. ALLT har 
betydelse, program för rippning, program för uppspelning, 
USB kabel, DA omvandlare. För smidighet och välljud via PC, 
rippa i dBPoweramp till formatet Wav eller FLAC med lägst 
kompression, spela upp i JRiver Medicenter, installera och kör 
ASIO eller Thesycon driver för att datorn inte ska lägga sig i 
ljudhanteringen och använd en bra USB sladd. För MAC så 
räcker det långt med att köra Audirvana för både rippning 
och uppspelning.
Väljer man att spela via en mediaspelare som YBA MP100 så 
är bara rippningen viktig. Men som sagt, en utförligare 
beskrivning kommer framöver.

Vi ses på Opalen om två veckor. / Stefan
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