
f iiårrå DA-loo MKI DA-konverter

LITEN, MEN SVÆR NOK!
April Music sine Stello-produkter har tidligere begeistret oss i Watt, og nå

er de ute med en ny kompakt DA-konverter. Har vi fremdeles noe å glede

oss til?
Tekst og foto: Rune M. Gullhav

. Kompakt størrelse

. Byggekvaliteten

. Strålende lyd

. Alt av innganger

. Takler høyoppløste

DSD-f iler

Prisen kunne alltid vært
lavere, men en får som

oftest det en betaler for
Mangler fjernkontroll

en bitteliten skepsis mot små HIFI-
komponenter. Ieg burde egentlig
klart å legge det bak meg nå, men
jeg blir fremdeles superbegeistret
over små komponenter som over-

rasker meg med en lydgjengivelse
jeg kanskje ikke forventet i utgangs-
punktet. Som den nye DA-100 MKII
DA-konvertere n fra Stello.

Altetende av formater
La oss ta det tekniske først; her

savnes intet av tilkoblingsmulighe-
ter. Her finnes både balanserte og

single-ended utganger, en balansert
AES |EBU-kontakt,
samt to optiske,
en koaksial og

enhøyhastighets
USB 2.0-rnngang.
Samplingsfrekven-
sene er 44.t,48,
88.2,96, L76.4, L92,

352.8 og 384 khz og

den kan dekode det
hqoppløste DSD-
formatet i både 64

og 12S-oppløsning
gjennom USB. Byg-

gekvaliteten er, som

Lyd messig ba I a nsemester
DAt00-konverteren låter kanon-

godt, rett og slett! Lyden blir homo-
gent og silkeglatt gjengitt, mellomto-
nen har et kledelig drag av sødme og

varme over seg, men ikke for mye

slik at lyden blir kjedelig og sidrom-
pa. Oppløsningen og detaljnivået i
toppregisteret er meget bra, men
det finnes konvertere, blant annet
Hegel HD25, som er hakket bedre

og lyssetter akkurat dette området i
enda større grad. Men, det trenger
ikke'å bety at det er noen ulempe.
Tvert imot! Noen konvertere har
nemlig et litt overdrevent fokus på

diskantområdet, som i stedet for
mer oppløsning oghøyere detaljnivå
heller byr på økt lyneslitasje. Opple-
velsen er at hele lydbildet er meget
godt balansert og det er vanskelig å

dissekere de forskjellige delene av

lydbildet fra hverandre. Det er alltid
et godt tegn når lyden fremstår som
en helhet og ikke et desperat forsøk
på å fa diskant, mellomtone og bass

til å spille på samme lag. Lyden er

organisk og kraftfull. Bassgjengi-
velsen strekker seg dypt, men er

samtidig stram og veldefinert. Alltid
en vanskelig balanse gar'g,som den
Iøser meget godt.

Lydbildet er også stort og bredt
og har en meget god tredimensjo-

alltid med Stello, utmerket. Det grå

aluminiumskabinettet inngir tillit
og er meget solid skrudd sammen.
Den kommer pent pakket i solid
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et er rart med det, hos emballasje med avtagbar strømkabel

mange av oss HlFl-nerder og USB-kabel i esken.

henger det fremdeles igjen

nalitet. AlIe de sarte bjellelydene fra

Karunesh sin "Calling Wisdom>> blir
strålende gjengitt, og vanskelige ly-

der som cymbaler og messinginstru-
menter serveres med troverdighet.
Det er godt med luft mellom instru-
mentene på den innbilte lydmessige

scenen. Alt er ryddig, ordentlig og

nydelig dandert. Det samme er det
på korproduksioner, her er det deilig
å oppleve at enkeltstemmer kommer
til sin rett og ikke bare drukner i en

salig vokalmasse. Intet mindre enn

imponerende!

Konklusjon
Størrelsen til tross; Stello DA-

100 MKII er en stor DA-konverter!
Den koster sine kroner, men er en

lydmessig innertier som jeg ikke
kan gi annet enn min fulle kjøpsan-

befaling. Fleksibiliteten er stor og

byggekvaliteten er superb. Hva mer
kan en Ønske seg?

PRIS: 13.600,-

IMPORTØR: Andervik Audio

LINK: www.andervikaudio.no


