
PRAKTISK OG VELLYDENDE
Primare Prisma i15 er en perfekt forsterker for alle som har relativt  
lettdrevne høyttalere, og som vil ha alt av funksjoner pakket inn i et  
kompakt og lettplassert enhet.

Primare er godt plassert i nabolandet Sveri-
ge, og har holdt på ganske lenge med å lage 
kvalitetsutstyr. Historien startet på begyn-

nelsen av 1980-tallet da grunnleggeren Bo Chris-
tensen, etter å ha blitt stadig mer misfornøyd med 
både lydkvaliteten, designet og brukervennlighe-
ten til datidens hifi-produkter, samlet sammen en 
gruppe ingeniører og etter hvert bestemte seg for 
å starte Primare Systems AB. 

Ut fra fabrikken kom det noen ganske bemerkel-
sesverdige produkter med et høyst eget design, og 
med en lydkvalitet som fort markerte seg i hifi-
verdenen. I 1986 kom 928-serien, og om ikke det 
så spesielt ut er det ikke noe som gjør det. I 1992 
lanserte de 200-serien, og nå hadde produktene 
fått noe av det utseendet vi kan se på utstyret de 
lager i dag. Og når 300-serien kom i 1994 kan vi 
vel si at produktene ikke skiller seg veldig fra de 
Primare lager i dag. 

Kompakte forsterkere med god lyd
Det er blitt et helt nytt marked for kompakte 

forsterkere med alt du behøver av strømmemulig-
heter og digitalkonvertere innebygget. Det er bare 
å se i retning av Naim, NAD, Lyngdorf eller Cam-
bridge Audio, så blir trenden ganske tydelig. 

Det er jo ikke alle som behøver et svært system 
som er rigget for fest eller som er stort nok til å gå 
løs på de feteste actionscenene i hjemmekinoen. 
Mange ønsker seg et par mindre høyttalere, elek-
tronikk som kan plasseres i en vanlig hylle og med 
gode kommunikasjonsmuligheter med familiens 
mobiler og nettbrett. 

Vi vet at det er mye elektronikk som kan krym-
pes ned til svært kompakte enheter, men de siste 
årene har det også skjedd noe med forsterkerne. 
Du kan få meget gode forsterkere i veldig kom-
pakte enheter, og så lenge de ikke blir koblet opp 
på store høyttalere i rom over 30-40m2, spiller de 
musikk på meget høyt nivå. 

Utstyrspakken er omfattende
Det første de fleste sjekker ut når ny forsterker 

skal kjøpes inn er watt-effekten. Det er litt som å 
kjøpe bil basert på turtallet, og sier veldig lite om 
lydkvaliteten. Ved vanlig spilling hjemme hos meg 
går det med maks 10-15watt, og da er det allerede 
ganske høyt. Skal du ha det 6-10dB høyere enn 
vanlig lyttenivå begynner kravet til effekt å dra 
seg til vesentlig hvis du har et par høyttalere med 
vanlig effektivitet. 
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Primare I15 Prisma mk2 gir deg 2x60watt i 8ohm 
fra en forsterker som er laget for å være det sven-
skene kaller for «lagom». På norsk ville vi kanskje 
si passe stor eller grei nok. 

Forsterkerteknologien kommer delvis fra Hypex, 
og delvis fra Primare selv. Det analoge inngangs-
trinnet og strømforsyningen er fra Primare og 
så er det forsterkermoduler fra Hypex. Disse går 
under navnet UcD102 hvis det er noen som føler 
behov for å sjekke dem ut ytterligere. 

Digialkonverteren (DAC-en) kommer denne gan-
gen fra ESS (den forrige var utstyrt med DAC fra 
AKM) og er en ES9028Q2M. Den får signal fra en 
USB-inngang, tre optiske innganger eller en coax 
digital inngang, eller fra den interne strømmemo-
dulen (som er lik den som sitter i NP5) som gir deg 
musikk via Wi-Fi, AirPlay2, Bluetooth, Spotify Con-
nect og endelig Cromecast build in. Via sistnevnte 
kan du lytte til musikk fra Qobuz og Tidal, og fra alt 
annet av strømmetjenester. 

Lett å koble opp
Oppkoblingen går i likhet med streameren 

NP5mkII som en lek. Det skal faktisk litt til å rote 
seg bort når brukergrensesnittet er så lettfatte-
lig og greit, og særlig hvis du benytter den kablet. 
Det er ikke veldig mye mer komplisert å legge inn 
nettverksadressen din for å kjøre trådløst, men 
vi kjører kablet. Det gir større stabilitet og færre 
utfordringer over tid, og du kan koble deg til via en 
switch eller direkte til ruteren din. Så er det inn 
med andre lydkilder, på med høyttalerkabelen og 
så er det bare å spille. 

Forsterkeren er i 3/4-størrelse og ser nesten 
mindre ut enn den faktisk er i hylla. Det gjør den 

enkel å plassere, og den kan stå litt trangt og fak-
tisk også lukket inne i et skap. Klasse D-teknikken 
gjør at den ikke blir særlig varm, og behøver derfor 
ikke masse luft rundt seg. 

Spiller flott
Primare kommer vi rett som det er i kontakt 

med når vi er rundt omkring og kikker på stereo og 
får demoer på utstyr hos produsenter og forhand-
lere. Sist hos Ansuz, Børresen og Aavik i Danmark 
hvor en av demoene i sin helhet ble kjørt på utstyr 
fra Primare. Det låt veldig engasjerende og skik-
kelig, og med et par små Børresen-høyttalere 
spilte det også imponerende tungt og kontrollert i 
bassen. Høyttalerne jeg forsøker meg med denne 
gangen er et par JBL 4309 – som er et par stativ-
høyttalere med horn og en 6,5-tommer. Den er 
forholdsvis lettdreven, men behøver litt kraft for 
å spille godt. I tillegg har jeg forsøkt forsterkeren 
både på KEF R5 og Triangle Antal 40th. Sistnevnte 
er den gulvstående og svært lekre jubileumsmo-
dellen fra Triangle. Test kommer i neste utgave. 

For rett under 20k spiller dette ganske flott, 
og du kan umiddelbart glemme at kabinettets 
proporsjoner er sparsommere enn vanlig. Dette 
spiller som enhver 44 eller 45cm forsterker i 
prisklassen. Utgaven uten streamer koster 12 990.- 
og det i prisklassen under kr 15 000.- den finner 
konkurrentene sine. Det kan være produkter fra 
for eksempel NAD, Marantz, Rotel, Cambridge, og 
det er vanskelig å komme unna at dette feltet er 
godt besatt med interessante produkter. Men så 
var det dette med innebygget streaming, da. Som 
et komplett strømmeprodukt blir konkurransen 
åpenbart en del tynnere. 
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Lyden i Primare i15 Prisma har en imponerende kontroll i bassom-
rådet, og har et veldig godt fundament resten av lydbildet kan byg-
ges på. Bassen er også dyp og mektig, og den lar seg egentlig ikke 
vippe av pinnen selv på såpass grandiose høyttalere som Triangle 
Antal 40th. Gitt at du ikke spiller drønnhøyt hele tiden. 

Mellomtonen har noe av den samme spillemåten som bassen. Den 
er presis og meget kontrollert, samtidig som den er detaljert og åpen. 

Diskanten kan best beskrives som nøytral, og det spiller fint og 
detaljert uten at det er noe som stikker seg frem i lydbildet eller blir 
syntetisk og kunstig. Forsterkeren i kombinasjon med den inne-
bygde digitalkonverteren har en analog karakter som gjør det lett å 
lytte til musikk og som er ørevennlig og innsmigrende. Forsterkeren 
er likevel passe detaljert og åpen, og den har mer enn nok energi 
i alle situasjoner, men du får den aldri til å ramle ned på den lyse 
siden av «nøytral» nesten uansett valg av musikk. 

Den spiller som ei kule med gode innspillinger, og kjør gjerne litt 
elektronika i retning Trentemøller eller Yello hvis du er ute for å 
imponere venner og kjente, eller deg selv. Forsterkeren virker langt 
sprekere i bassen enn prisen skulle tilsi, og kan med den riktige mu-
sikken trykke til såpass at det virkelig kjennes i mellomgulvet.  

Konstruksjon
Konstruksjonen lever godt opp til Primare sitt mål om å lage ting 

«lagom». Dette er veldig godt balansert med en homogen og sam-
menhengende lyd fra bunn til topp. Lydsignaturen er også typisk 
allround, og jeg tror det skal bli vanskelig å finne høyttalere den 
ikke vil trives sammen med.  

60watt er fortsatt kun 60watt og det gir noen begrensninger, 
men i et mindre rom med høyttalere som ikke er altfor ineffektive 
eller tungdrevne, kan lyden likevel bli veldig engasjerende og un-
derholdende. 

Primare I15 Prisma MK2
PRIS: Kr. 17 990.- 
IMPORTØR: Lydglede AS
LINK: www.lydglede.no

VI LIKER:

VI LIKER IKKE:

• Imponerende stram bass
• Nøytral, veloppdragen og godt 

balansert
• Engasjerende og levende lyd
• Bra digitalkonverter
• Multirom

• Kanskje ikke til festbruk

STEREO+ MENER: Primare i15 
Prisma er en godt utstyrt og meget 
velspillende forsterker.
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EVO 300 Hybrid by Floyd 
Integrert forsterker, kr 80.000,-

2x100W 8 Ohm,2x150W 4 Ohm. 

Noe for seg selv!

Kontroll på et annet nivå! 

Leveres i sort og sølv.

Ut året følger primaluna riia med på 
kjøpet!

Primaluna DAC - Evo 100 DAC, kr 35.900,-

Lev. også i SORT. Innganger for: AES/EBU 
(XLR), Coaxial (RCA), Optisk, USB

Hos mange er det nettopp DACen, som 
er en viktig årsak til at det låter for hardt 
og klinisk.

Evo 100 gir en helt annen og mer 
musikals lyd enn nesten alle andre 
DACer vi har hørt – også i langt høyere 
prisklasser.

AUDIO AKTØREN

NAGRA HD

Klassiske, håndlagde, profesjonelle og 
kompromissløse produkter fra  
legendariske NAGRA.

Kontakt oss i dag for en demo av disse 
kompromissløse produktene!

Noen av markedets mest spennende og velspillende hifi-produkter finner du hos Audio Aktøren i 
Horten. Hos oss møter du fagekspertisen som kan hjelpe deg med å sette i samme et anlegg som 
er perfekt for deg. Også om du skal komplimentere ditt eksisterende anlegg. 

TARALabs kabler 

Vi er stolte av å være importør for en 
av verdens ledende kabelprodusenter, 
TARALabs! 

De leverer alle typer kabler, og alle ka-
blene håndlages pr bestilling. 

Kablene får gnistrende gode kritikker 
over hele verden, og ingen har fått flere 
utmerkelser opp gjennom årene enn 
nettopp TARALabs.

QLN - high end som gir mye for pengene

Nothing is added – just pure music.

QLN lager helt fantastiske høyttalere 
som du bare må oppleve.

Stereo+ skrev blant annet: “Qln Prestige 
Three er en gnistrende god høyttaler som 
gjør omtrent alt rett. Det er jo bare at jeg 
ikke synes de ser ut som høyttalere til 
85.000 kroner. Heldigvis rettferdiggjør de 
prisen – og vel så det - rent lydmessig.”

Kontakt oss i dag for en demo.

Puccini Anniversary, kr 49.990,-

Audio Aktøren er nå forhandler for  
Audio Analogue! 

Puccini Anniversary er en vakker mod-
erne forsterker, med italiensk tempera-
ment, og er en utrolig god match til de 
fleste høyttalere. 

Den har stålkontroll på det vi har testet 
den på av høyttalere her hos oss.

Kontakt oss i dag for en demo.

Tarfala Audio Vertigo signalkabler og 
høyttalerkabler.

Lån og prøv selv!

Hør PrimaLuna hos oss, eller prøv dem i ditt eget anlegg!

PrimaLuna has pioneered numerous technologies to redefine tube amplification. 
From increased reliability and tube life all the way to our unique, signature sound.

https://www.lydglede.no
https://facebook.com/audioakt
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