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FRISK OG SVÆRT VELOPPDRAGEN

SMART STRØMMEBOKS

Lydbildet, selv i et par hodetelefoner har merkbart luft og er et 
par størrelser større enn vi vanligvis hører. Instrumenter som 
opptrer i ytterkanten av det vanlige stereobildet kommer len-

ger unna i fokuspunktet midt inne i hodet, og de skaper mye plass 
og et lydbilde som ikke er så insisterende som du kanskje forventer. 
Diskanten er nydelig oppløst og selv om den har mye energi er den 
aldri pågående eller slitsom. Balansen og klangsignaturen sørger for 
det. Mellomtonen er tydelig og klar, og veldig åpen, og har en stem-
mekvalitet som er veldig flott. 

Det er mer enn tydelig at dette er et produkt Naim har hatt god 
tid til å raffinere og foredle. Resultatet er så bra uansett hvordan du 
benytter den at det knapt finnes et Naim-produkt som spiller så bra 
per krone, noe sted i sortimentet. Og vi hvis noen stusser på prisen 
er vi av den formening at den godt kunne vært solgt som ren strea-
mer og forforsterker til denne prisen. Den utmerkede hodetelefon-
forsterkeren er nesten ren bonus.  

NP5 låter åpent og presist, og ikke minst analogt og glatt. Det 
pleier å være et godt tegn på at enheten har kontroll på støy, 
jitter og analoge støykomponenter som kan forstyrre mu-

sikkstrømmen underveis. 
For meg fremstår NP5 Prisma som en ideell streamer i prisklas-

sen, selv om den bommer på den kjøpegruppen som synes det er 
praktisk å ha Bluesound sine analoge utganger og HDMI-inngang for 
(noen ganger veldig kranglete) funksjonalitet med en TV.  

Primare NP5 mkII Prisma gjør det den skal, og er i all sin enkelhet 
akkurat det en hifi-entusiast på budsjett behøver. Den hadde sikkert 
vært enda mer praktisk med et display i front, innebygget DAC og et 
flottere kabinett, men Primare har etter min mening laget en fornuf-
tig, enkel og brukervennlig liten enhet som spiller veldig fint.  

Primare har med NP5 MkII Prisma laget en smart og brukervenn-
lig streamer. Akkurat det en hifi-entusiast på budsjett behøver.  
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» Vinyl

Hegel V10
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SENT, MEN (VELDIG) GODT FRA HEGEL

PLATESPILLERNES SVAR 
PÅ LETT TUNGVEKT

I det siste har jeg funnet fram en gammel Leonard Cohen-plate 
som jeg ikke har spilt på en stund. Den heter Old Ideas, og ikke 
minst første sporet på side to, Anyhow, er en strålende innspil-

ling. Med Hegel V10 er det nesten slik at man ikke skjønner hvordan 
ting egentlig kan låte bedre. Den rolige synth-introen er knivskarp, 
og stemmen til Leonard Cohen kan du barbere deg med, så presis og 
kontant er den. Du kan nesten telle svingningene i stemmebånda til 
Cohen, og lydbildet er ekstremt presist og stort. Det er klin umulig 
ikke å få ståpels. Det er utrolig detaljert, og gjengir nerven i musik-
ken fullstendig. 

Klangmessig opplever jeg den som dønn nøytralt, men det er en så 
deilig klang i mellomtonen med V10 at jeg tar meg i å kikke bort på 
den ti ganger så dyre platespillerforsterkeren min og lure på hvor 
mye bedre den egentlig er. 

Hegel vinner neppe noen pris for designet sitt med riaa-trinnet 
V10, men å få en så bra lydkvalitet fra et riaa-trinn til denne prisen 
er rett og slett helt utrolig. Dette er en killer. Hegel V10 leverer lyd i 
high-endklassen til mellomklassepris. Hva mer kan man egentlig be 
om? RES

En seiglivet myte om platespillere er at skal du ha skikkelig 
bass og driv, så er det ingen annen medisin som virker enn 
tunge og solide platetallerkener. Og desto tyngre det er, jo 

bedre dynamikk og bass har de. Mitt eget beist av en platespiller 
veier nesten 40 kilo og bare platetallerkenen alene veier nesten 
tolv. Rega Planar 10 veier 4,7 kilo. Inkludert tallerken. Det enkle 
spørsmålet er om Rega Planar 10 kan knuse denne myten. Svaret er 
enda enklere. Det er nemlig ja. 

Planar 10 sitt lydbilde fyller lett rommet mellom høyttalerne, og 
plasserer instrumenter og musikere i både dybde og bredde, men 
det er ikke fullt så bredt, så dypt og så presist som på min egen spil-
ler. Men til drøyt en femtedel av prisen, så er det bortimot urettfer-
dig å klage. Så jeg gjør egentlig ikke det, men vil bare bemerke at det 
finnes analoge avspillingsprodukter som trekker ut enda litt til. Hvis 
du er villig til å betale for det, selvsagt. Til prisen er det vanskelig å 
se Planar 10 med Apheta-pickupen som noe annet enn en ekstremt 
bra kombo.
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