Anbefalte forsterkere:
Dynamic Precision 5.52:

Den store, lille kjærlighet

Leif Ernstsen er kompromissløs og nekter å tilpasse seg de
herskende moteretninger.
Nordlendingens greier vil
derfor aldri nå fram til de
store masser, men hans omdømme blant skandinaviske
hi-fi journalister er så massivt
respektfullt at mange importører av dyr elektronikk mer
enn antyder at her må være
ugler i ansjosen. Og det er det
selvfølgelig. Leif Ernstsen er
like brutalt direkte og kompromissløs i forhold til de
amøbene som skriver i hi-fi
bladene som alle andre han
møter på sin ferd. Etter litt ettertanke, inngir slikt respekt
både for mannen og produktene hans!

Vår referanseforsterker 5.52 er en
oppgradert versjon av den tidligere DP 5000 som
vi kjøpte for mange år siden. Det er et usexy produkt, med både et kjedelig nøytralt utseende og en kjedelig
nøytral klangbalanse. Poenget
er imidlertid at når du dytter
topp lydkvalitet inn i den ene
enden, så kan du regne med
topp lyd ut i den andre uansett høyttalertype, elektrisk
last eller driftseffekt. Jeg har
flørtet med store rørforsterkere
som låter flott på det meste, og
jeg har tafset på små transistorgreier som låter fenomenalt helt
til de sprekker. Jeg har stadig
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kritisert DP for å være alt for
«ærlig» og dermed for kritisk
til annet utstyr. Men jeg har alltid funnet tilbake til den gamle
trofaste som forteller sannheten
slik den fortoner seg uten bruk
av rosa briller.
Sammen med den utrolige
Krell CD-spilleren fikk jeg full
uttelling for at jeg ikke hadde
byttet bort DP 5,52 med et par
yngre og mer snertne sneller.
Det låt himmelsk! Selv om DP
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Leif Ernstsen har vært en viktig faktor i
norsk hi-fi miljø helt siden storhetsdagene
til Tandberg radiofabrikk. Da Tandberg
gikk på ryggen, begynte han for seg
selv og utviklet Dynamic Precision
som den eneste norske aktøren utelukkende med high-end utstyr.

5,52 har en noe krydret pris på
140.000 kroner, finnes det DPmodeller fra rundt 30.000 kroner. Alle er skikkelig laget med
førsteklasses råstoffer. Og alle
leverer lyd helt uten sminke og
pudder. Prøv en - om du tør!
(L&B 2/99) KV
HIGH-END
Pris: Kr. 140.000
Forhandler:
Asker Hi-Fi Galleri AS

Copland CSA303/515:

Forsterkerkombo til begjær

et habilt par. Bare pass på at
de tilpasses høyttalerne. Effektforsterkeren liker ikke vanskelige høyttalere, selv om den
er villig til å tilgi.
«Effekt-forsterkeren kompletterer forforsterkeren på en forbilledlig måte, det er vanskelig å finne grunner til å velge
andre forforsterkere når det lyder så godt som her.
De fleste vil finne at effektoppgivelsen er tilstrekkelig til
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Kav 2000 Dynamic Precision

kombinasjon til begjær? Så
absolutt».
(L&B 8/99) LS
Lyd: 8+
Andre kvaliteter: 8
Totalt: 8
Pris: Kr. 12.900 + 18.000
Importør:
Audiocompaniet AS
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Selv tror jeg bestemt at det
skyldes forsterkernes rolige
og harmoniske vis å formidle musikk på. Hadde de
vært mennesker, ville de
kanskje vært buddhister.
Kvaliteten er meget god,
både utvendig og innvendig.
Forforsterkeren fikk omsider fjernkontroll, som kan
programmeres til å styre
CD-spillere fra andre enn
Copland. Sammen utgjør de

å drive et bredt utvalg høyttalere, bare eiere av de mest tungdrevne høyttalere i store rom
har egentlig behov for mer
krefter. Sammen spiller settet
med en nydelig åpenhet og tilnærming til musikken som
mye annen hi-fi ofte skyver til
side for en mer akademisk
gjengivelse. En forsterker-
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Det hender noen ganger at man trekker pusten og ikke føler for å uttrykke seg noe særlig. Denne testen var nettopp en slik. Grunnen var at Copland-forsterkerne spilte musikk så nøytralt og uhindret at jeg helt glemte hvorfor de sto i hylla.

