
EKTE HI-FI I KOMPAKT INNPAKNING
Marantz er et av de gamle hedersmerkene i denne bransjen. Saul Ma-
rantz laget, og solgte, sin første forsterker allerede i 1952 og selv om 
merket har hatt et hektisk liv med forskjellige eierstrukturer er de ab-
solutt å regne med helt i toppen. Hva har de så funnet på med sine nye 
kompakt-produkter?

Jeg vet ikke om jeg helt liker trenden med 
at hifi-en krymper i størrelse, men fungerer 
det godt, låter fint, og har et design som 

flere kan akseptere å ha i stua, er jeg klart på 
den positive siden. Og dette systemet har da 
et design som både er stiig og elegant? Nå er 
det jo ikke helt knøttekompakt, heller, med sine 
30cm brede produkter. 

Avansert elektronikk
HD-AMP1 er klassisk designet, og etter vår 

mening ganske så stilig og flott, og det er be-
nyttet fine materialer og finishen er upåklagelig. 

På innsiden sitter det en klasse-D forsterker 
som leverer 35watt i 8ohm, og 70watt i 4ohm. 
Noe som plasserer den i klassen for forsterkere 
som egner seg aller best med et par mindre 
høyttalere som er plassert i et rom som ikke er 
altfor stort. Men det kommer jo litt an på hvor 
høyt du ønsker så spiller. 

Forsterkeren gir deg noen digitale muligheter 
slik som for eksempel MMDF som gir brukeren 

to forskjellige filtre, med tilhørende variasjoner 
i klangsignaturen. På den måten kan du selv 
tilpasse klangen til den musikken du spiller, og 
ikke minst til litt forskjellige typer høyttalere. 
Dette kommer vi nok til å se mer av fremover. 

Som omtrent alle andre forsterkere bereg-
net for forbrukermarkedet, riktignok den mer 
avanserte delen, har forsterkeren selvsagt 
digitale innganger. Og da kan HD-AMP vise til 
ganske imponerende ferdigheter. Den tar DSD 
opp til 11,2MHz, og selv om den sannsynligvis 
kommer til å bli koblet til helt vanlige digitale 
kilder som en CD-spiller eller liknende, takler 
den digitale signaler helt opp til 32bit/384kHz. 
Og alle som tror at det er for at den skal spille 
musikk som kun hunder kan høre, er meningen 
en helt annen. Alt er for at det skal låte mest 
mulig livlig, oppløst og detaljert i den delen av 
frekvensområdet vi faktisk kan høre. Noe som 
er i området mellom 20Hz og 20kHz – hvis 
du er en baby. Vi mister litt diskant etter hvert 
som alderen siger på, dessverre.  
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Du finner optiske og digitale innganger, USB-
port og et par analoge innganger. Den har også 
en subwoofer-utgang på baksiden for tilkobling 
til en aktiv subwoofere. Det liker vi! 

CD-spilleren
En god forsterker behøver selvsagt en god

CD-spiller. Svaret på den utfordringen heter
HD-CD1 og er i samme lekre innpakning som
forsterkeren. På innsiden sitter det en Cirrus
Logic DAC med 24bit/192kHz kapasitet, en
meget nøyaktig klokke og de samme HDAM-
SA2-modulene du også finner i det aller dyres-
te CD-spillerne til Marantz. Den spiller i tillegg
til det vanlige CD-formatet også MP3, WMA
og AAC-filer.

Nå kan man jo selvsagt lure litt på hvorfor 
man absolutt skal ha en innebygget DAC, når 
man likevel kommer til å overføre signalet digi-
talt til forsterkeren. Noe som etter min mening 
gir den mest detaljerte og oppløste lyden. Men 
Marantz ser vel for seg at CD-spilleren også 
skal selges separat. Likevel – hvorfor lages det 
ikke flere rene drivverk nå som ”omtrent alle” 
forsterkere har digitale innganger. 

Oppløst og fin lyd
Marantz har ro, oversikt og oppløsning slik vi 

forventer av et Marantz-produkt, og uansett 
hvilke innstillinger du velger å gjøre er disse 
kvalitetene fremtredende. Særlig evnen til å 
gjengi detaljer uten samtidig å være for frempå 
eller direkte gjør musikken lettflytende og flott. 

I denne pakken synes jeg det er forsterkeren 
som stikker av med mest av oppmerksomhe-
ten. CD-spilleren er god nok den, men den 
kommer litt i skyggen av forsterkeren som 
høres ut som om den er mye større og krafti-
gere enn den faktisk er. Helt til den ikke orker 
mer. Det gjør at vi ikke anbefaler at den kobles 
til store, gulvstående høyttalere, eller svært 
vanskelige stativmodeller. Nå er det ingen ting 
skummelt som skjer, men forsterkerens kvali-
teter kommer aller best frem når den blir satt 
i et oppsett hvor den får spille med litt over-
skudd. Markedet er jo nærmest oversvømt av 
små høyttalere i prisklassen opp mot 10 tusen 
kroner. 
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Vi spiller litt forskjellige typer musikk under alle våre tester, 
selvfølgelig. Det er ikke for å først og fremst avsløre hva for-
sterkeren ikke klarer, men heller for å finne hva den er aller best 
egnet til. Jeg er helt sikkert på at ikke Marantz hadde produkt-
strategimøte, og så bestemte seg for å lage en forsterker for de 
som er interessert i metall, hard techno eller rap, og gjerne vil 
spille høyt. Da hadde produktet åpenbart sett annerledes ut. 
Selv om HD-AMP faktisk er ganske så fast i bassen og har åpen-
bare dynamiske kvaliteter i mellomtonen. 

Der denne forsterkeren virkelig får vist seg frem er på stemmer, 
akustiske instrumenter, jazz, viser, mindre ensembler og piano. På 
godt innspilt materiale spiller den til tider meget bra med et stort 
og flott lydbilde, med nydelig opptegning av rommets proporsjo-
ner, og med et avslappet, men likevel tydelig fokus på instrumen-
ter og stemmer. Den blir aldri sint og direkte, men kan absolutt 
klinke til i overraskende grad når den blir bedt om det. 

Og så er det oppløsingen og evnen til å tegne opp detaljer. 
Den er på et meget høyt nivå nesten uansett hva du sammenlik-
ner med i prisklassen under 20 tusen, eller så. 

Konklusjon 
Selv om CD-spilleren er bra, og også selges til en hyggelig pris, 

er det HD-AMP som imponerer aller mest. Noen vil kanskje 
mene at den har litt lite effekt i forhold, men det er det borti-
mot umulig å høre på vanlige lyttenivåer. Forsterkeren er stille, 
klanglig nøytral, og en flott musikkformidler både via de analoge 
og digitale inngangene.

VI LIKER:

VI LIKER IKKE:

• Forsterkeren er flott
• Nydelig design
• Låter åpent, stille og oppløst

• Forsterkeren stikker av  
 med mest oppmerksomhet

• Hva med å lage et drivverk?

STEREO+ MENER: Marantz har 
laget en pakke som låter fint, og 
med en forsterker som trosser 
både størrelse og tekniske  
spesifikasjoner i jakten på  
gode musikkopplevelser.

Marantz HD-AMP1  
og HDCD-1

PRIS:
HD-CD1: Kr. 4.990.-

HD-AMP: Kr. 11.990.-

IMPORTØR: Akustikk AS
LINK: www.akustikk.no
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MUSICAL FIDELITY ENCORE

Encore. Navnet på Musical Fidelity sin nye serie med produkter basert på en ny-
utviklet platform hvor internet er integrert som en kjerne i et sofistikert High End 
musikkanlegg.  Encore er solid forberedt på fremtiden, apparatet du kjøper i dag 
vil forbli up to date i mange år, basert på  oppgraderingskapasiteten til denne uni-
ke platformen. Innebygget er en svær computer basert på spissteknologi av høy 
kvalitet. De vil selv lete etter, og innstallere ny software og nye funksjoner auto-
matisk etterhvert som det blir tilgjengelig på nettet.

De to første produktene, i M6 serien, heter Encore 225 og Encore Connect. Denne 
teknologien vil danne grunnlag for internettbaserte produkter i alle M.F. sine seg-
menter, entry til Nu-Vista high end.

M6 Encore 225
225 Watt forsterker. 2 TB standard 
harddisk, oppgraderbar til SSD for lag-
ring av nedlastet/rippet materiale. 3 
linjeinnganger, 2 stk. Optiske innganger, 
2 stk. S/PDIF innganger, og utganger. 
5 stk. USB innganger. Ethernet inn-
gang.  MF hodetelefonforsterker av høy 
kvalitet, med separat volumkontroll. CD 
spiller, CD ripper. Internet player.

M6 Encore Connect
Forforsterker. Internetplayer. CD spiller. 
CD Ripper. 2 TB harddisk, oppgrader-
bar etter ønske. 3 stk. Linjeinnganger, 
2 stk. Optiske innganger, 2 stk. S/PDIF 
innganger, og utganger. 5 stk. USB inn-
ganger. Ethernet inngang. MF hodetele-
fonforsterker av høy kvalitet, med sepa-
rat volumkontroll. Preamp med valgbar 
fixed, eller variable utgangsvolum.
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