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Buchardt Audio på besøg
Buchardt Audio er en dansk højttalerproducent som indtil videre har to typer på
programmet: S200 og S300. De sælger direkte til kunden og man sparer derved penge
ved at et mellemled er sprunget over. Begge højttalere er små to-vejs og det var derfor
spændende om de kunne spille gildesalen op.
Mads Buchardt havde medbragt begge typer. S200 er bestykket med en 5” enhed og har
to slavebasser på bagsiden. Det er et princip som ses sjældent nu om stunder, vel sagtens
fordi det er dyrere end at sætte en basport i. S300 bruger en lidt større 6” enhed og er en
traditionel basrefleks. De to højttalere bruger begge enheder fra SB Acoustics og har
samme diskant. De er dog bygget af to forskellige konstruktører så aftenen gav mulighed
for at høre hvor stor en indflydelse personen bag har.

S200
Endvidere havde mads medbragt en DIY forstærker bygget over en Krell KSA100 og en
Topping D20 DAC. Musikken blev afviklet fra en mikro-pc bygget over Rasberry Pi
platformen.
Vi startede med den lille S200. Lyden var lys og detaljeret og den gik overraskende dybt
når man tog størrelsen i betragtning. Træerne voksede dog ikke ind i himlen og det var
tydeligt at den kæmpede for at spille rummet op.
Vi skiftede til S300 i håb om at den større model ville fylde rummet bedre. Det var
tydeligvis en større højttaler og det var også klart at det var en anden designer for
diskanten var mindre fremtrædende. Efter at vi havde vænnet os til den nye model, blev
det foreslået at vi satte klubbens udstyr til for at se om det kunne give et løft.
Som sagt så gjort. Kummefryseren blev kørt i stilling og sammen med vores forforstærker
var der bred enighed om at lyden var forbedret. Vi prøvede også at lytte til de små S200

og også her var der en forbedring.
Det var lidt en skam at sætte højttalerne op i så stort et lokale. Der er ingen tvivl om at det
ville være en anden oplevelse i en almindelig stue. De små S200 gik temmelig dybt,
størrelsen taget i betragtning og det var sjovt at se slaveprincippet benyttet.
Som afslutning skal det nævnes at der brygges på en større højttaler, sandsynligvis en 2½
vejs.
Desuden: Buchardt Audio leverer og opsætter eksemplarer til udlån. Det er da service!
- Peter

