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FantaBtlsk ljudkvalitet
I»iver allt... och lit'till
FanlstisI rotro'took

hg6n balanseråd tttgång'

En lika charmig som hög'

brssterånde hdrlurslör'
stårl€re som helt klarl' till'
hör de äll.s bästa vi hört'

!4 tTtrin NR1 ,Dr6



När Quad ger sig in på hörlunsmarknaden kom-
binerar man förstärkarteknik av gamla skolan
med aktuell digitalteknik. rext r4ats r\,,reye. Lre Bird H&N4

på iti Quad L{-One var rigot hilnrar I]in
sluter a! -t0-ral{. Inte bara pi gnnrl av

den hafdsrlplist dkh. nilirärgrå 1a#
.,sr./ (;rel) tonnglrningef ut.. också pii
der ordrtrnlisr scd,sia.ch sradls. blssc!.
Stnlvklar handlir der onr r.rclcktron,k,
Ne! fte riltdr som hclst.

Nei, nir rerr olrsider o.kså Qnad
för någri år *.lan beriinde sig lin iti
tie sig in i den rift överh*tale hödtrr;
n.iknrden. sa giorJe han aet med.n
osedr!nList geaodårbetrd ocl pilos
tid fasla.kare nd sikk lri Nr ri ock,i
de krasnrste lurl's\nrr. rill en nr nivå.
Mea rerolooko komLler intd nxn li,gon
örerrasknins för den solr liiljt QurJ
ie senesk åren o.h !Å One mat.h,r
fini nr I flrman\ Classic serie som tasns
fran i sanarbeler med den gimle rörstr
rua Tim de Parilicini lEsorric Åudio
Rerfch, ni !etl. Nu i lir lom Jessur
on inrgreLäde \Å One md inbrggd
D,\C i identlslt .hassi som lÅ O!e.

Hos Quad han man girt all in odr l,\
one a. helt .rrggd fted för- till och fted i
njrdeler oed sft EZ81 lilLikkrör I sig
falkrcsin,a sltrer i\rr b.$aara dultriodeL
ls!o. ok!!!soclelr i idelkla$isk snisignil
kop! ing: $å 6SL7 !a ingangen lolllede
rili ni 6sN7 (trodf.lirrel. sinnantlser

rla om an !ndis bri!risk
1950 !.ls-hiiil J., ian.n n.n
utpraickr terren Digitnl ln pa
nonti slnll. nDn knfnr srim

rronik. men ea sak har fl- och fhr
blivk rnLande ense o!r, rör odr
då si$kih trioder, är son klippta
o.L1 skurna dll at driva hdrlurar
ned. Dn rr nästin sa.ftdet åri
aSeiiek6fa^rn'kni.g son, r.re.
re.kllsen kai kon,ma !Ll1 sin
rått. Dcr är sa.ncrLig.n ll\ Ore
d rråLande hcfis förl Jr mer
soiistikeride o.h pikosiade
huir 1.i Lorrlåde in, dsto fler
kmh*er rerkir der hiir iiir
$iirkare! knnna 1.ni ulr och

sas iilr hög, (över 100 ohmr eller låsi
iundef 100 ohmr hörlusimpeda!ser.
fönton vänlig obilinrraa linreiDsinta har
lÅ Ore ocksl en balinn.ld nereonrgårg
ocl dessroh en obal.nserad linreurgå g

si aft enhden k.D funsera sotu eft l,tet
LinrelöLtes. Ilen hur helrö6 1öbtirketn
än:ir si iir Jd ocksi en fullfj:idra.lhörlurs
Dr\C nEd nodern rligitrlsektior byggd
med sammn 2.1 bnlkretsxr som Iirnans
stom lrdir/CD speLare Plaiinur DMI i
30.000 kronosllasen. DigitaL nrkoppling
kar sle bide olriskt. lo.xiah och nan,L
lisrvis rn USB B för nåinek l4l191 ltud.

Åsikterna brukar kunna gi reiilt isjr
när hifi knurt.r tJörj.r lvhandh r.relek-

Fast !lel behö!s inr sarkilr
drri luriL iör ltt närka Quads
aukt!Lner o.h !berekllst srepp
on liuJer. Ja, vts$e du de! inre slulle
du liiii kmna rro ift hörluren dr*.
balarnrar, så sradist håller den lilla
rörförstiLkarn tag i lrudet. fi prorade

Qua<1nerl er liten arseralrv hörlur.r och
då inr nin$ vår pålnlig. arktshån Senn-

heiser HD800, \on lis.de sig lassa «xn
hand ihandste,red Qurd. Nei, ner iin så.

Den lär lonbin ionen hlde en helt masnk
lrnergietfekr och siälv hf i.g aldris Iinr
HD800låk si irlligr hsuellt och fijljsamr
eller hlit så skiturarde lyster i roppeD son
å. Qurds r.iodeL ii.t dri!. den. sennhei

seins lite laborrtorieak!isi kllnnka skiir!r
trle! behislisr arrundad mcd Quad, ndr
ulaf .t! l!reis leron,o,ala dclallpreci\ion
ell- t,rkus blev Lidaidc. M.. dreftrga!.le
af fåson ar de tr.nsistorbcslvcled lör

bll ku§ligr f)sisk !i. SennheiseL HD800,
fdf aft inr uli on den holosr.fiskt hud
naft känsLn son, Qurd lr.k!des plo.ki
fr.n hos nya !Linrrlnren HiFiNIAN
Edirion xl Dcr ar rä{in så art t.fka.
.. barl.r kr.6å krins ett riktist buds*-
.lteri!tn rill n.,estäriski n,aa Orfchrsl
\ei, .i!cr atr hr hiit n"d den hiir trins
fo n.!orkopf l]de riodfinsärkrrcn kå.
locla frim !r crs irlofthinlunr f,nns dc!
nrger år-r!ndo. ]\it dssuton den mbrss'
da D/A onnåndliren iirerast.r n.d cr!
.ik!sr brå odr konkrrenskmitist ljud rr
fö6!ås -riterlisare en botrls. \1ed !.dr!
.rd or hädisr genomarhetid och r:ilb,ysEd

Drodukr, sonr rerklire! plncerar Qurd hörr

Ett proppfyllt om än också ganskå.örigt

En baksidasom lämnar lite i övrigt att
önska, med såvä! RCA som X(R ln, pre out,
optisk Tosllnk, elektrlsk §/PDIF och USB-B.

Quad PA'one
fLrnktion HÖdurc DAc med rÖr

Prls 18.500 kr
Rör 2x6SLl2XOSNZ EZ81

D/Ä.omvandlare 241192

Analogingångår I pa. FCA, 1 par XtB
analogutgångar r par Rca {pr€ oul)
Digitaringångar Eeklrsk s/PD F (BcA), opt sr

Hörlursutgånga. Två 6,ö5 mm

Lurhpedanser ö2-100 ohm

Uteffekt 500 mM32 ohm

viktz5 kg

lnfo uwahil aqenlen.se, wwrquad hf.co.u(

;:li'li:,:T:f, .|qr7 htr,ryila tktntulrr'./ ä::",i,11.:\l"t;
cV{)Srto kitn.tyifiltw ijl'i:' ll'i#::

n.!r(i I hiirlnrrirlden
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