
Akkelis Audio
Är hifibutiken med marknadens mest beRÖRande produkter

beRÖRande nyheter nr 6 - 2011

Akkelis Audio
Munkebäckstorget 2
416 73 Göteborg

www.akkelisaudio.com

Öppettider.
Måndag till fredag 12:00 till 18:00
Lördag 10:00 till 14:00

Årets produkter 2011
I slutet av året kommer många tidningar 
ut med sammanfattningar över årets 
bästa produkter. Engelska Hifi World är 
en av dom äldsta hifitidningarna och i 
deras produktrekommendationer finns 
flera produkter ur Akkelis Audio utbud.

Året skivspelare
Acoustic Signature - Storm. En bedrift 
för en tysk skivspelare i en engelsk 
tidning i ett land med så många 
inhemska tillverkare.
Årets pickup
Benc Ace S Low. Återigen kritikerhyllad 
och ett av dom bästa PU köp man kan 
göra i förhållande till priset.
Årets cd spelare
Audiolab 8200 CDQ. Hifi World anser den 
prestera i klass med spelare för 5 ggr 
pengarna och den är sannerligen bra, 
blir nog årets storsäljare 2012. DAC & 
förstegsfunktionerna får man på köpet.
Årets högtalare
Martin Logan Electromotion. Den 
högtalare vi sålt mest av 2011 och den 
visar verkligen hur bra Martin Logans
elektrostathybrider nu har blivit.

Pass Labs
Akkelis Audio har hjärtat hos rören, men alla vill inte ha rör och det finns transistorprodukter som 
spelar riktigt bra och nu har vi nästan alla hos Akkelis Audio. Ayre Acoustic är en favorit sedan 
länge och lagom till jul landade en annan personlig favorit, Pass Labs.

Nelson Pass är en av branschens mest välaktade personer och han har konstruerat hifi av högsta 
klass sedan 1971. I de förstärkare Nelson Pass själv anser låta subjektivt bäst är det klass A 
med liten eller ingen återkoppling som gäller. Effektmässigt kan 30:wattaren på bilden se klen ut 
men den har ork som en kraftig 100 wattare i klass AB och en nätdel som inte kroknar. 
Ljudmässigt är nog detta så nära ”rörljud” man kan komma med transistorer. Pass Labs XA 30.5 
slutsteget är ett exempel på det jag tidigare nämnde. Prestanda som enligt både tyska och 
amerikanska tidningar är det bästa som finns men inte till marknadens dyraste priser. Även Ayre 
V-5XE hamnar i denna kategori. Ca 55 000 kr får du ge för Ayre V-5XE eller Pass Labs XA-30.5, 
två av marknadens bästa slutsteg.

Avantgarde Acoustic - Demodag
I november hade vi en välbesökt Avantgardepremiär i butiken. Drygt 60 personer kom under 
dagen och förhoppningsvis väckte demon ett intresse efter att höra mer. Tyvärr måste jag säga 
att vi inte fick till ljudet så bra som det normalt spelar i butiken med Avantgarde. Under 
demodagen kunde det bitvis låta hårt. Så om du var där och upplevde det på det viset, kom 
tillbaks och upplev Avantgarde så bra som det KAN låta. Avantgarde är verkligen något extra 
med sin förmåga att spela avslappnat, detaljerat, otroligt dynamiskt, fylligt och med en ljudbild 
som fyller rummet. Ett första par är sålt och ska levereras efter årsskiftet och några riktigt 
seriösa spekulanter har varit och lyssnat vid flera tillfällen. 

Hifiåret 2011 närmar sig sig slut och jag kan konstatera att det varit ett bra och spännande år för 
Akkelis Audio. Ekonominyheterna senaste halvåret har mest handlat om sjunkande aktiekurser, 
stigande bostadsräntor, sjunkande bostadspriser och ett eurosamarbete som riskerar att haverera. 
Trots detta ökar Akkelis Audios omsättning med drygt 30 % jämfört med förra året. Tack alla ni 
som visat oss detta förtroende i år!
2012 kommer att bli ett spännande år där förändringarna i sortimentet kommer att ge resultat. 
Med nya tunga varumärken som Focal, Ayre, Audiolab, Martin Logan, MIT, Avantgarde och nu 
senast Pass Labs har vi ett sortiment som prestandamässigt kan mäta sig med det bästa på 
marknaden, dock utan att vara dyrast.

Enerr Tablette
Polska Enerr har kommit med nya nätfilter där 
byggkvalitet och materialval är i toppklass och 
priserna så överkomliga att det inte längre finns 
någon ursäkt för att inte ha ett nätfilter i ditt hifi 
system.
Enerr Tablette finns med 2, 4 och 6 uttag och 
kostar mellan 1500 kr till 2500 kr.
Man använder solida ledare av monokristalin 6N 
koppar. Chassiet är i 2 mm stålplåt med en 
jordningspunkt så det skärmar hela filtret på ett 
effektivt sätt. Invändigt har man ett filter som 
undertrycker RFI störningar med upp till 80 db och 
man kan hantera strömspikar på upp till 15 000 
volt. Som mest kan effektuttaget vara 20 A eller 
4600 watt, nominellt kan effektuttaget vara 10 A 
eller 2300 watt.  Alla kontaktytor är 
avmagnetiserade för bästa ljud.
Helgen innan jul sålde jag en första Tablette och 
efter några dagar fick jag ett mail att köparen var 
jättenöjd och att båda han och hustrun tyckte att 
det spelade bättre än innan de kopplade in filtret.

Tannoy Turnberry SE
Engelska Tannoy är en gammal favorit i butiken som 
funnits i sortimentet i många år. Modellen Glenair 10 
spelar jag på hemma och det är en högtalare som aldrig 
gör bort sig. Vissa tycker den ser gammalmodig ut och 
föredrar Definitionserien med modellerna DC 8 och DC 
10 som har ett modernare utseende.
För riktiga hardcore Tannoyfans ska dock en Tannoy se 
ut som en engelsk möbel och nu finns en sådan modell i 
butiken, Turnberry SE. 93 db verkningsgrad, 8 ohms 
impedans och ett frekvensomfång mellan 34 hz tll 25 
khz med lådprincipen ”distributed port”. Du får med en 
burk Tannoy vax för att underhålla valnötsfaneren och 
en nyckel för att låsa/låsa upp fronten. Det är en 
högtalare som inte lämnar någon oberörd.

Verdier La Platine
I butiken finns sedan en tid tillbaks en makalös 
skivspelare uppställd för demo, Verdier La 
Platine. Är man vinylfreak han man säkert hört 
talas om detta makalösa verk med sin 14 kg 
tunga tallrik som svävar på magnetfält. I butiken 
har den riggats med en 12” Jelco tonarm och en 
ZYX R1000 Airy 3 pickup. Hur det låter?
Fantastiskt!! En kund hade med sig Glenn Goulds 
- Goldbergs variations på cd och vinyl. Hemma 
föredrog han cd men efter att ha hört samma sak 
på Verdier med Avantgarde högtalare, EAR 912 
riaa/försteg och Audiospace ref monoblock var 
det inget snack om saken, lp-återgivningen var 
överlägsen.

I korthet
Vi kommer att fortsätta med demodagar och en spännande sådan är en jämförande pickuptest-
demo. Vad händer om man går från 6000 kr till 15000 kr till 25000 kr till 50000 kr? Välljud 
kommer att övertyga oss alla om att vi behöver dyrare pickuper.
Leben finns nu i butiken, CS-300 står redo för demo och CS-600 finns från nästa vecka. 
Audiolab kommer snart med en ny leverans av de varor som sålt slut, dvs 8200CDQ och 8200 MB 
monoblocken. Inom kort kommer också den nya M-DAC till Sverige.

God fortsättning. / Stefan
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