Digitalkonverter
Digitalkonverter med USB
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Electrocompaniet PD 1

Fjernstyrt
high-end
Electrocompaniet stiller til start med en dyr digitalkonverter for
kresne high-end-entusiaster. Den støtter trådløs lydoverføring,
og har fjernkontroll.

F

bassen er stor og åpen. Bassen er på den litt
fyldige siden av nøytral, men aldri så mye at det
oppleves som unaturlig eller ødeleggende for dynamikken. Med litt overkomprimerte og hissige
pop-produksjoner låter Electrocompaniet faktisk
mer engasjerende enn Bel Canto-konverteren
til samme pris. Det er ikke stor forskjell mellom
lyden fra RCA og balansert
XLR, men lyden vokser litt
med XLR.
Funksjonalitet
Til tross for at USB-inngan★★★★★★
gen kun støtter 16-bit lyd,
Brukervennlighet
★★★★★★
låter konverteren større
Kvalitetsinntrykk
og åpnere enn de billigere
★★★★★
DAC-ene. I teorien skal det
★★★★★★
ikke være forskjell på lyden
om man overfører den trådMeget god lyd
løst via USB1 MS (2000 kr)
Kan ta trådløs lyd
Fjernkontroll
eller plugger USB-kabelen
rett i PD 1. Vi føler likevel at
USB støtter bare 16-bit
det er litt mer oppløsning
med USB-kabelen. Alt i alt
et særdeles vellaget proPris: 9.995 kr
dukt, som er tett opptil refeImportør: Electrocompaniet
ransenivå i prisklassen. Og vi
electrocompaniet.no
digger fjernkontrollen!

oruten å være en påkostet digitalkonverter
med balanserte kretser for minst mulig
støy i den analoge delen av signalet, har
Electrocompaniets nye DAC en fjernkontroll som
styrer musikken fra PC eller Mac via USB-inngangen,
og kan også justere lydnivået. En enhet (USB1 MS)
kan kjøpes ved siden av for å sende signalet trådløst
fra dataen til konverteren.
Alle innganger støtter 24Lydkvalitet
★★★★★
bit/192 kHz signaler, bortsett
fra USB-inngangen, som er
låst til 16-bit/44,1-48 kHz
(oppdatering kan komme).
Signalene oppkonverteres til
24-bit/192 kHz. USB konverteres til SPDIF, og en faselåst
loop-krets (PLL) skal synkronisere signalet med meget lav
jitter.

Lydkvalitet
Konverteren låter meget bra,
med ren og luftig lyd. Trondheimsolistene får en glatt og
oppløst gjengivelse av fiolinene, samtidig som kontra-

FAKTA
• Adaptiv USB
• 16-bit/44,1-48 kHz USB
• 24-bit/192 kHz koaksial/optisk
• Inn: USB, koaksial, optisk og trådløs
• Ut: RCA og XLR
• Ekstern strøm

LYD & BILDE FEBRUAR 2011

67

