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Kabeltest, men ingen vinyl
Nogle frivillige var mødt op lidt før start og havde rykket rundt på
klubbens anlæg. Højttalerne og hele tæppet var rykket frem og stort set
alle absorbenter var sat om bag ved plus nogle ekstra som var blevet
hentet. Formålet var at minimere det bas-løft/boom som vi har oplevet i
lokalet indtil nu. Umiddelbart virkede det som om det var et skridt i den
rigtige retning. Der blev også talt om at flytte vores diffusere ned på
bagvæggen modsat højttalerne. God ide.
Egentlig skulle vi også have lyttet til vinyl efter kabeltesten. Lars Vester
mødte op med sin nyeste RIAA, men vi måtte skuffe ham da vores
pladespiller ikke ville starte. Den plejer ellers at virke. Lars mistede dog
ikke modet og han blev og deltog i vores kabeleksperiment.
Formand Torben stod for hele showet denne aften. Han havde lagt et
testprogram inklusive musik. Meget gennemført.
Grunden til at vi overhovedet ville teste kabler var at vi havde fået tvivl
om kvaliteten af vores Blue Jeans kabler. Vi købte en hel ormefarm for at
have nok til enhver aften og undgå pinlige situationer. På en klubaften
for nylig oplevede vi så at lyden fik et løft efter at vi bl.a. skiftede til et
andet kabel.
Proceduren var at to kabler skulle dyste ad gangen. To minutter af to
musiknumre (A, B), kabelskift, Musik: B, A. På denne måde kunne vi
forhåbentlig stole på vores hukommelse nok til at kunne afgøre noget.
For hver runde blev der brugt nye musiknumre for ikke at køre os trætte
i musikken.
Efter hver test blev vinderen afgjort ved håndsoprækning. De kabler der
gik videre kom i næste runde og til sidst i finalen.
Kablerne der deltog i testen var:
K1.
K2.
K3.
K4.
K5.
K6.
K7.
K8.

Tommys dyre kabel NordOst
Gammelt Monster kabel (Dennis)
Wireworld Lilla farve (lånt i lydbutikken)
Clearway Analogue fra Chord Compagny (lånt i Hifi Forum )
Klubbens Blue Jeans
Wireworld Luna 7 (lånt i lydbutikken)
Klubbens Duelund
Sørens finsølv i teflon

Torben bestemte rækkefølgen og der var sat skærm op så vi ikke kunne
se hvad han satte til.
Her er resultaterne fra testen:
Første runde
K1
K3
K5
K7

mod
mod
mod
mod

K2.
K4.
K6.
K8.

3
4
3
5

stemmer
stemmer
stemmer
stemmer

mod
mod
mod
mod

5.
2.
5.
3.

Som resultaterne viser var der ingen kabler der faldt igennem. Det var
også svært at huske nuancerne når forskellene ikke var større.
Anden runde:
K3 mod K2. 4 mod 4. Helt lige. De måtte dyste igen senere.
K7 mod K6. 8 stemmer mod 0.
K3 mod K2 igen. 7 stemme mod 1.
Finale
K3 mod K6. 2 stemmer mod 6.
Vinderen var: Wireworlds billigste!
Torben havde impulsivt lånt de to Wireworld kabler for at have noget
med og det viste sig da også at være et godt indfald.
Hvad kan sådan en test vise? For det første er det en svær test at
gennemføre når forskellene ikke er større. Et hurtigere A/B skift ville helt
klart have gjort det lettere. Der er bare ikke nogen god måde at gøre det
på.
Vi lærte at vores Blue Jeans kabler ikke falder igennem sammenlignet
med dyrere kabler. En test som denne fjerner ikke al debatten om kabler
og man kan bruge resultaterne som man vil. For mig er det en
bekræftelse på at jeg kan fortsætte med at købe billige kvalitetskabler
og bruge penge og tid på andre ting.
- Peter

