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Denne klubaften kom Morten fra High-Performance Audio på besøg i klubben. Morten havde valgt at demonstrere
følgende fra sin buik….
Mortens MacBook
Devialet 110 – integreret forstærker
og tilsat
klubbens højttalere.
Se, det er jo et ganske enkelt setup!
Og rent fysisk fylder det ikke meget – forstærkeren er ikke meget større end den bærbare, altså den bærbare i
sammenklappet tilstand. Forstærkeren er lækkert franskt design – den ser meget gennemtænkt ud, hvilket Morten
også kunne fortælle at den var. Altså data som følger… – lettere klippet fra Mortens hjemmeside
Integreret forstærker med indbygget DAC og mulighed for dedikeret trådløs forbindelse til pc. Selvfølgelig også
analoge indgange (på Devialet 170/240 også phono/riaa mm/mc indgange med flere konfigurations muligheder).
Hybrid klasse A og D forstærkning med ydelse: 2 x 170 watt. DAC-konverter: 24-bit / 192 kHz. Osv. – og selvfølgelig er
det hele konfigurerbart fra en pc, sådan at man ex. Selv kan bestemme sammensætning af ind- og udgange!! Her må
Morten kontaktes for yderligere info.
Der er billede til.

Den ligner jo ikke de apparater vi normalt ser i klubben, såvel nye som hjemmebyggede – så det var selvfølgelig med
en anelse vantro at lytningen blev indledt…..
Men den kunne altså godt spille! – det lød godt med det samme og folk var generelt meget pænt imponerede!
Her blev der spillet lossless fra iTunes, via trådløst over i en indbygget dac – lignende opstillinger har været prøvet i
klubben, uden at det har været virkeligt overbevisende.
Lyden var klar, detaljeret, dynamisk – der var musikalitet, rum etc. Der kunne ikke rigtig sættes fingre på noget.

Der blev prøvet at spille via usb-kabel, men det lød ikke nær så godt som på den dedikerede trådløse!
Vi lyttede kort til mp3 format, hvilket ikke var godt (nok)!
Vi lyttede kun på dac-indgangen – så vi har de analoge indgange til gode. Hvis de er i samme klasse – så må det siges
at være – mega – imponerende hvad der kan være i den lille flade boks – og hvad der kan konfigureres i samme.
Formentligt også høj WAF, medmindre ens evt. ægtefælle elsker endeløse rækker af sorte bokse med et virvar af
ledninger i og omkring sig.
Devialet 110 koster ca. kr. 39.000,Devialet 170 koster ca. kr. 55.000,Devialet 240 koster ca. kr. 99.000,Det var en stor aften. Tak til Morten.
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