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Dynamic Precision DPA 6.4:

Den enkle kontrollboksen til Dynamic Precision, BP-7.3 til 11.350 kroner, er kre,sen på kablea men kan spille bedre
enn mange ganger så kostbare aktive forforsterkere. Dessverce har heller ikke denne nteste modellen fjernkontroll.

storslagne og langt mer mellomtonefokuserte AW 180 og den langt
mer transientfokuserte og detaljrike
DP 6.4. Er det ikke flott!
Du har faktisk valget mellom to
norske lydg.jengivere som begge er
helt på topp i kvalitet. Begge er også
relativt gunstig priset i produksjonslandet.

DP mot EC
Fpr vi sammenlikner den nye DP 6.4
med hovedkonkurrenten EC 180, må
at jeg et Byeblikk opplevde DP 6.4 som bedre enn min referanseforsterker DP 5.52 som koster tre
ganger så mye selv om den ikke har
særlig flere oppgitte Watt. Men storebror har en strømlorsyning som spiser
de vanskeligste nettspenninger og tilhørende forurensinger med stoisk ro
og er mer enn dobbelt så stor og
tung.
F@rsteinntrykket var likevel at 6.4
på en helt annen måte oppviste mer
mikrodynamikk og detaljer enn den
store. Her var simpelthen mer ungdommelig friskhet og livsglede!
Samtidig hadde ungdommen den
samme evnen til å trekke hgyttalerne
en oktav lenger ned enn man trodde
var mulig. Diskanten på 6.4 var også
friskere, men helt uten hardhet.
Sammen med en forbløffende fasthet i den n@ytrale mellomtonen, er
det ikke rart at denne forsterkeren har
fått mange godord fra fagblader i
både Norge, Sverige og Danmark.
Både monoblokkene fra EC og Leif
Ernstsens referanseforsterker 5. 5 2
virker i forhold mer tilbakelent og

jeg innrgmme

36

Konklusjon

med tilsynelatende mindre fokus på

mikrodetaljer. Begge har likerel enda
bedre oppløsning som går mot (potetmel>, et uttrykk som forklarer super
finkornethet med svært lite hørbar forvrengning.
Etter lengre tids evaluering, vil jeg
hevde at DPA 6.4 tenderer til å være litt
mer <Hi-Fi> enn begge disse. Viktige hifi kriterier er simpelthen mer imponerende. men ikke
ngdvendigvis
Ove rton estru ktu
mer <musikalske>. I forhold

til

de

rimeligere

monoblokkene,
er bassen bety-

delig strammere

Selr'om Dynamic Precision DPA 6.4
l1.der noe mer <Hi-Fi> enn f.eks

monoblokkene til Electrocompaniet. er
dene langt fra noen kjØLig PA-forsterker med syntetisk lyd. Dette er den
mest korekte av de forsterkere vi vet
om i nærheten av denne prisklassen og
med tilstrekkelig krefter til det meste.
Samtidi-e har den ekstremt god styring
på bassmembranene og

ren opp lø ses
slik at englene synger og
bisvermen summer i ellevill
vårrus når felerekka bruser
med harpiksen...

samtidig som
den erjevnere
og går dypere. Mellomtonen er ogsa mer
nøytral og lineær enn Electrocompanict
som har en betydelig <<større>) nedre
mellomtone som gir fenomenal stemmepondus og storslagent lydbilde. Men
altså ikke like <korrekb. EC-forsterkeren er heller ikke fullt så søm1øs i overgangen til diskanten.
Helt i toppen er Dynamic Precision
noe mer viril. mens Electrocompaniet
trekker seg litt tilbake. Også den store

eventyrlig detaljert diskant
gjengivelse
uten antydning til hardhet. DPA 6.4
er likevel

ikke like til-

DP 5.52 har litt fyldigere mellomtone
og større glatthet og finkornethet enn
den 1i11e. Dessuten kan man kple på
med betydelige nivåer uten at lydbildet

givende som <rBr>-balansen til AW
180. og vil kreve superbra utstyr rundt
seg. Selv en glimrende fodorsterker
som EC 4,7 , vrl tilsløre de glimrende
transient-egenskapene i denne superraske forsterkeren.
Heldigvis har Leif Ernstsen kommet med en ny passiv kontrollboks
som utrolig nok er klart mer opplgst
enn den gamle. Men heller ikke
denne har fjernkontroll. Velger du
noe annet, erjeg redd du må opp i
minst det samme belgpet som dette
effekt-trinnet koster for ikke å ødelegge potensialet. Men det er vel mer

blir det minste

ros enn ris?

stresset. Begge de andre
<<klemto på for ek-

E

blir betydelig mer

sempel stemmer når man spiller høyt.
Siden dette skjer i de fleste andre forsterkere, er det iikevel få som reagerer.
De har bare sjelden hørt noe annet..
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