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Sommaren börjar närma sig sitt slut och snart börjar ”hifi terminen, HT-2011”. Sommaren har 
som alltid numera gått väldigt fort. Det är märkligt, då man var barn och hade sommarlov 
kändes det som om sommaren var oändlig.
Höstsäsongen har dragit igång med en temadag för Audio Space, mer om detta lite senare. 
Under sommaren har det ramlat in lite nya produkter och lite nytt är på gång även till 
hösten.Till stor del handlar det om att bredda redan befintliga märken eller utvidga samarbetet 
med befintliga distributörer. EAR sortimentet i butiken har tex utökats med ytterligare några 
produkter som inte funnits i butiken tidigare, hörlursförstärkaren HP-4 (som sålts till en kund 
ihop med Sennheiser HD-800) och riaa steget EAR 324. 

Music Hall

Amerikanen Ray Hall startade Music Hall 1985. Företaget fokuserar på tvåkanalshifi där man 

köper OEM tillverkade produkter enligt egna specifikationer. Målet är att erbjuda väldigt god 

valuta för pengarna, någon man lyckats bra med om man läser recensionerna av deras 

produkter. 

Akkelis Audio har inte haft några ”billiga” skivspelare hemma tidigare. Vi har sålt lite REGA som 

beställningsvaror. Orsaken är att inget av de tillgängliga, billiga skivspelarna har känns roliga, 

prisvärda eller välbyggda. Det är därför väldigt kul att nu kunna presentera ett budgetalternativ 

i form av Music Hall. Modellen MMF-2.2 (bilden) kostar 3495 kr inklusive en Goldring MM pickup. 

Det är en välbyggd och snygg skivspelare som låter bra.

Alla Music Halls skivspelare kan köpas i paket med pickup till subventionerat pris. Ta 

toppmodellen MMF-9.1 som kostar 16 950 kr utan pickup och 19 950 kr med en Goldring Eroica. 

Det är 3000 kr tillägg för en pickup som kostar ca 5000 kr att köpa lös, ett exempel på Music 

Halls prisvärda paket.

Burson Audio nytt

Burson förtjänar en egen rubrik även i detta nyhetsmail. Dels för att efterfrågan är så stor på 

deras produkter och dels för att det återigen kommer spännande nyheter från Burson Audio. 

HA-160D om är en hörlursförstärkare med förstegsfunktion och DA omvandlare  och den kom i 

slutet av förra året och blev en kritikerhyllad storsäljare. DA omvandlaren i HA-160D var en 

ganska enkel bonusfunktion som visade sig låta fantastiskt bra. Nu kommer Burson Audio med 

en renodlad DAC, DA-160. Den är i likhet med övriga Bursonprodukter byggd helt utan 

ljudförstörande IC kretsar. Man bygger helt med diskreta komponenter, även i 

spänningsregleringen. DA-160 har 2 USD ingångar, en koaxial- och en optisk digitalingång. Den 

har 2 utgångar med reglerbar utnivå i två steg. Nätdelen är som vanligt väl tilltagen med dubbla 

U-kärne trafos. DAC:en hanterar en upplösning på 24/96 via USB och 24/192 via dom andra 

ingångarna. DA-160 kommer att kosta ca 8500 kr och finns förhoppningsvis i butiken lagom till 

mässan i september. För övrigt kan nämnas att HA-160D, HA-160 och bufferten AB-160 alla 

finns i butiken.

Vi ses på Goteborg High End Show.

Stefan

Hemmabio - hos Akkelis Audio???
Akkelis Audio fokuserar på tvåkanalsljud men säljer en del hembiokomponenter trots detta. 
Det handlar då om beställningsvaror, oftast högtalare, där kunden hittat en tvåkanalsljud de är 
nöjda med och vill komplettera för att få en flerkanalsanläggning.
Vi säljer dock en del recievrar, flerkanalslutsteg, DVD/Blueray spelare och annat. I butiken 
finns en tillverkare hemma för demo, kanadensiska Anthem. Anthem är ett företag som 
kanske inte ger mest funktioner i sina apparater men de ger istället ett ljud som är väldigt 
bra, även i två kanaler. Det är gedigna byggen med rejäla nätdelar. Anthem har också ett 
väldigt bra system för rumskorrigering och injustering av flerkanalssystemet.

Audio Space - Temadag
Dennis Olsson som distribuerar Audio 
Space besökte butiken den 13:e augusti 
för en temadag. Audio Space är 
produkter som funnits hos Akkelis Audio 
sedan 2006 och är den förstärkare som 
säljs mest. Audio Space vill jag påstå är 
oslagbara i sin prisklass då det gäller 
välljud och det ser man på 
begagnatmarknaden, det finns nästan 
aldrig begagnade Audio Space förstärkare 
till salu.

Huvudnumret under denna temadag var 
en ”hyllning” till en gammal Western 
Electric förstärkare från 1930 talet som 
Audio Space nu byggt en så lik kopia av 
som det är möjligt. I denna WE91A 
förstärkare använder  Audio Space 
Western Electric transformatorer och rör, 
man använder papper-i-olja 
kondensatorer, motstånd så lika 
originalen som möjligt, etc. Man försöker 
bygga sin version så lik originalet som 
möjligt på alla parametrar. 16 st 
exemplar av denna unika förstärkare 
kommer att byggas. Att det inte blir fler 
är för att det inte finns fler 
originaltransformatorer.

Förutom denna WE91A förstärkare så berättade Dennis om, och spelade på, Audio Space 
tolkning av den klassiska monitorhögtalaren LS3/5A. Även denna så lik originaltet som möjligt på 
alla parametrar.
I valvet var Audio Space referensmonoblock, 30 watts 845 baserade SET konstruktioner 
tillsammans med Audio Space stora referensförsteg inkopplade på Martin Logan CLX. Många 
besökare hävdade att dom aldrig hört CLX så bra och med sådan basåtergivning. 

Hifi Man hörlurar
Hörlursavdelningen i butiken växer. 
Många lyssnar på all sin musik via lurar, 
andra lyssnar i lurar då man inte vill störa 
någon annan med sin musik. Oavsett så 
är det bara att konstatera att hörlurar av 
väldigt högklass, kanske referensklass, 
kostar ”lite” pengar i förhållande till om 
man ska ha motsvarande ljud via en 
stereoanläggning.
Senaste tillskottet är tyska Hifi Mans fina 
magnetostat hörlurar. (samma princip 
som Magnepans högtalare)
Att bygga magnetostat hörlurar är 
ovanligt och med samma ”problem” som 
magnetostat högtalare, dvs 
verkningsgraden och impedansen blir låg 
så det krävs en välbyggd förstärkare för 
att orka driva dem. Med rätt förstärkare 
spelar det väldigt avslappnat, 
välbalanserat och musikaliskt 
engagerande. Tre modeller finns hemma 
för provlyssning.

Göteborg High End Show 2011
Snart är det mässdags i Göteborg. Den 
10-11 september följs fjolårets trevliga 
mässa upp, nu i utökad tappning. 
I år är alla 16 konferensrum bokade och det 
kommer dryga 20-talet utställare från hela 
Norden. Det kommer att spelas på elektronik 
och högtalare som vi inte ser normalt i 
Sverige och det kommer att bli en hel del 
Sverigepremiärer där distributörer fått nya 
märken att jobba med. 
Akkelis Audio ställer såklart ut även i år, nu i 
samarbete med Audionord. Vi kommer att 
spela på rörelektronik från Audio Valve, 
skivspelare från Acoustic Signature, kablar 
från PAD och sist men inte minst, högtalare 
från Magnepan. Vi har kommit över ett par 
av dom nya, hett eftertraktade, MG 3.7.
Mässan på Opalen rekommenderas 
verkligen. Givetvis för att det är så 
spännande utställare och att det är lätt att ta 
sig till mässan då den ligger mitt i stan men 
framförallt för att den är så trevlig.

Den är lagom stor så att man hinner se och höra allt utan att stressa mellan rummen. På stora 
mässor springer besökarna från rum till rum, man ger 30 sekunder i varje rum för att springa 
vidare till nästa så att man hinner med allt på en dag. 
På Opalenmässan förra året stannade besökarna ofta 10-15 minuter i varje rum. På så sätt 
kunde man som utställare på ett bättre sätt visa upp anläggningen med olika musik och 
besökarna hann bilda sig en bra uppfattning om hur olika system lät.

http://www.akkelisaudio.com
http://www.akkelisaudio.com

