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HörlursförstärkareDUELL!

V
i älskar verkligen högtalare! 
Och det roligaste av allt är att de 
bara blir bättre och bättre utan 
att priserna drar iväg i riktigt 

samma takt. Ändå är det bara att acceptera 
att tveklöst bästa ljud för pengarna får man 
inte med högtalare utan via hörlurar.  Jo, så 
är det, men med den skillnaden att stereo-
känslan blir annorlunda och musiken inte 
lika fysisk – bas upplevs ju inte bara med 

SMÅ TUNGVIKTARE 
– lurljud i säkra händer 
I hifi-världen är begreppet klass A inte bara en kvalitetsstämpel utan lägligt 
nog också namnet på en förstärkarkoppling som anses låta bäst. Och allra 
bäst passar den till hörlurar. Text Mats Meyer-Lie Bild H&M

öronen utan också med kroppen.
Men med välgjorda inspelningar behö-

ver stereokänslan inte bli nåt problem, 
för tvärtom kan lurar ge större realism 
än högtalare. Och även om bastrycket 
förstås aldrig kan bli så fysiskt som via 
högtalare, så går det att komma över-
raskande nära. Fast för det krävs å 
andra sidan sofistikerade doningar, 
som lätt tenderar att kosta femsiffrigt. 

Men för alla oss som sedan länge accep-
terat lurarnas små egenheter så är lur-
lyssning raka spåret till hifi-eufori. 

Och för verkligt uppslukande lyssning 
krävs bra drivning. Dina lurar behöver näm-
ligen inte kosta många tusenlappar för att 
du skall märka begränsningarna hos ett 
vanligt hörlursuttag. För trots att en hör-
lursförstärkare jobbar med låga effekter, har 

Nätt format

Tyngd och värme i ljudet

Låter sämre med låga laster

En liten och smidig lurstärka-

re som handfast visar klass 

A-kopplingens potential.
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→

Fantastisk ljudkvalitet

Högkvalitativt försteg

Smakar det så kostar det…

En sanslös liten låda som 

verkligen kan visa vad dina 

lurar går för, och så får du 

ett likaledes högkvalitativt 

försteg på köpet! 

SMÅ TUNGVIKTARE 
– lurljud i säkra händer 

den ofta ett minst lika knivigt jobb som en 
vanlig förstärkare. Visst, högtalarlaster kan 
vara nyckfulla, men de går i gengäld sällan 
under 3 ohm eller över 10–15 ohm och 
dessutom har nästan inga moderna högta-
lare särskilt låg känslighet.

Annat är det med hörlurar. Dynamiska 
lurar utgör visserligen hyggligt linjära laster, 
men kan å andra sidan ha en spännvidd från 
10–15 ohm upp till 600 ohm. Och så har vi 
alla trögdrivna och effektslukande planar-
lurar. Så med andra ord, ska en hörlursför-
stärkare vara helt allsidig måste den trots en 
på pappret relativt låg uteffekt byggas med 
minst lika stor omsorg som ett bra slutsteg.  
För som någon drastiskt påpekat, ”Vem 
bryr sig om hur en förstärkare låter vid 
500 watt om den låter dåligt vid 1 watt!”. 
Påståendet gäller förstärkare i allmänhet, 
men kunde knappast passa bättre än för 
hörlursförstärkare, där man helt kan gå in 
för att fintrimma den första lilla effekten.  
Eftersom det på sin höjd kommer att hand-
la om bara några watt finns det alltså all 
anledning att driva förstärkaren i klass A. 

Det är visserligen en ineffektiv koppling, 
men samtidigt den lösning som de flesta för-
ståsigpåare anser kunna låta bäst. Särskilt 
när det gäller transistorförstärkare. 

En av fördelarna med klass A är att för-
stärkaren kan göras enkel. Ja, det räcker 
faktiskt med att låta en effekttransistor (per 
kanal) ta hand om musiksignalens hela våg-
rörelse. I klass A låter man den förstär-
kande komponenten (rör eller transistor) 
ha en kontinuerligt hög viloström så att 
komponenten hela tiden är påslagen. Det 
ger dock stora värmeförluster också när 
förstärkaren inte får någon ingångssignal, 
varför de flesta normala förstärkare arbetar 
i det mer effektiva klass AB eller klass B.   
I båda fallen delas insignalen upp i 
en positiv och en negativ halva som 
sedan förstärks var för sig av en posi-
tiv respektive negativ komponent. Klass 
AB och klass B kräver alltså ett eller 
flera par förstärkande och spegelvän-
da (mottakt) komponenter per kanal. 
Kopplas samma transistorpar i ren klass 

A innebär det att båda alltid är ledande 
eller ”på”, också när musiksignalen är 
noll. Finns ingen signal går den här så 
kallade tomgångs- eller viloströmmen ut 
som värme i transistorn. Varför gör man 
nu det här? Jo, dels för att viloström-
men kan placera transistorn i sin opti-
mala arbetspunkt med jämnare (konstant) 
temperatur, men också att man undvi-
ker den så kallade övergångsdistorsion 
som uppkommer när transistorerna i ett 
spegelpar slår av och på om vartannat.  

Vanligtvis brukar hifi-apparater, 
också rätt dyra modeller, använda vanli-
ga operationsförstärkare som hörlursför-
stärkare. Det gör också de flesta kombi-
nerade D/A-omvandlare/lurförstärkare. I 
teorin kan visserligen också integrerade 
kretsar drivas i klass A, men även när 
viloströmmen är låg, säg tiotalet milli-
ampere, blir värmeutvecklingen i de små 
kretsarna ett allvarligt driftsproblem. 
Med andra ord kräver ett utgångs-
steg i ren klass A som ska kunna klara 
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låg impedans diskreta komponenter och 
mycket god kylning. Så ska det göras efter 
konstens alla regler så kan det bli dyrt.  
Vi har lyssnat på två rena analoga no-non-
sens-förstärkare som båda arbetar i ren 
klass A. Den ena är en hyggligt överkomlig 
nykomling, den andra en helt kompromiss-
lös tungviktare.

 
Perfidus 
Den första är uppstickaren Perfidus från 
slovenska Erzetich Audio, en lite hantverks-
mässig tillverkare som startades 2012 av en 
musiker. Han var missnöjd med de olika 
hörlursförstärkare för studiobruk han pro-
vat, så han bestämde sig helt sonika för 
att ta fram en egen. Det blev Bacillus men 
numera har man ytterligare tre modeller 
varav den största, Deimos, är en helt mono-
uppdelad och balanserad bjässe utvecklad 
ur Perfidus, men med enorm monodelad 
nätdel och hela tre transformatorer.

Med tanke på att det skiljer 30.000 
kronor mellan dem lär det säkert 
komma ytterl igare modeller.  Dess-
utom kommer man snart med två 
e g enu tve ck l ade  magne to s t a t l u ra r.   
Men nu gällde det Perfidus, nåt i stil 
med ”förrädisk” på latin. Ett passande 

namn för den här lilla elektroniklimpan 
som visade sig låta allt annat än litet!  
För trots sin lite oansenliga storlek är det 
nämligen ett verkligt genomtänk bygge som 
drivs av en för lurförstärkare rejält överdi-
mensionerad nätdel med kondensatorbank 
på över 40.000 mikrofarad/25V. Man har 
medvetet valt den här limpformen för att 
kunna placera transformatorn så långt bort 
från signalkretsarna som möjligt.

Ingångsteget består av en operationsför-
stärkare (FET) per kanal och utgångste-
get av ett transistorpar (bipolärt) per 
kanal. Men till skillnad från de två min-
dre modellerna är alltså Perfidus kopplad 
i ren klass A och drar hela 15 watt kon-
tinuerligt. Rätt mycket för en liten hör-
lursförstärkare alltså, och för maximal 
kylning sitter därför de två transistorpa-
ren på var sin sida av lådans metallchassi.  
Första intrycket av den här lilla förstär-
karen var lite snopet, för Perfidius lycka-
des inte få de visserligen kinkiga Sennhei-
ser HD800S att låta så mustigt och fyl-
ligt som vi nog hade hoppats på en klass 
A-konstruktion. Vi hade hoppats på extra 
värme och förhöjd lyster i ljudet, något 
som annars brukar vara typiskt för klass 
A-förstärkare, men riktigt så blev det inte. 
Den lilla apparaten hade å andra sidan 
inte fått stå på mycket mer än ett par tim-
mar och vi hade missat att konstruktören 
insisterat på att den skulle få gå minst 15 
timmar innan man började finlyssna... 

Och jisses vilken skillnad! Från att ha 
låtit rätt tunt och spinkigt blev klangen 
hos HD800S avgjort både mustigare och 
köttigare, men också mjukare och avrun-
dat uppåt. Ja, det hela påminde om hur 
rörförstärkare ofta kan låta och den lilla 
förstärkaren lyckades mildra det ibland 
laboratoriemässigt kantiga hos HD800S, 

för att istället få dem charmigt lättlyssnade 
och följsamma.

Visst, kanske förstärkaren slipade av 
lite av lurens inneboende precision, men 
hellre det än tvärtom. Jämfört med inte 
bara hörlursutgången på en bättre integre-
rad förstärkare i 10.000-kronorsklassen 
utan faktiskt också Sennheisers egen lurför-
stärkare HDVD 800 fick HD800S en helt 
annan fysisk tyngd och auktoritet via klass 
A-steget. Lurarna fick också mer svängrum 
för att låta musiker och sångare upplevas 
som mer fysiskt närvarande, nåt som annars 
brukar vara svårt att få fram med lurar. Den 
lilla limpan gav också så mycket tyngd till 
HD800S att en medlyssnare döpte den till 
en mini-Krell! 

Med mer strömkrävande lurar som exem-
pelvis Sony MDR-Z1R på 64 ohm, fick 
Perfidus kliva lite ur sin comfort zone. 
Kombinationen lät visserligen bättre än via 
den integrerade förstärkaren och HDVD 
8000, men ändå lite kraftlösare och min-
dre fysiskt påtaglig än via exempelvis 
rörhybriden Pro-iCAN. Säkert hade det att 
göra med att den lilla förstärkaren började 
lämna sitt rena klass A-läge i lägre laster.  
Men med mer högohmiga lurar från till 
exempel Beyerdynamic och Sennheiser kan 
lilla Perfidus verkligen visa upp hela sin 
mustiga färgpalett.           

 
Pass
Redan från start 1991 satte sig Pass Labs 
i respekt med överdimensionerade slutsteg 
byggda som små stridsvagnar i ren klass 
A med få aktiva steg. Men så hade också 
grundaren Nelson Pass redan nått kultsta-
tus för sina stora muskelförstärkare under 
märket Threshold. Och precis som Thres-
hold en gång i tiden hade både klass A- och 
AB-konstruktioner är Pass Labs en av få 
tillverkare som erbjuder de flesta av sina 

HörlursförstärkareDUELL!
Uppdelning i signal-  och nätdel där reg-
leringens tvärgående kylskiva fungerar 
som skärm. Notera att utgångstrans-
istorerna är monterade på sidan av 
apparatlådan. 
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Erzetich Audio Perfidus
Pris Cirka 10.000 kr 
Funktion Hörlursförstärkare  
Hörlursutgång 6,35 mm teleplugg  
Linje in 1 par RCA 
Linje ut Nej  
Mått (BxHxD) 11x6x29 cm 
Vikt 1,5 kg 
Info www.erzetich-audio.com

slutsteg i både klass A med lägre effekt 
och klass AB-utförande med högre. Dagens 
modellprogram går från XA25, ett litet ste-
reosteg på 25 watt klass A upp till XsS300, 
en monstruös tvådelad best på 300 watt 
som väger in på 280 kilo för ett stereopar! 
Firmans olika matchande försteg har varit 
lika kraftigt överdimensionerade när det 
gäller nätdelar och kondensatorbank, 
men samtidigt har själva signalkretsarna 
genomgående varit minimaltiskt rena, med 
få komponenter. Man har både linjesteg 
och påkostade separata grammofonsteg 
och i flera år också något numera så ovan-
ligt som ett mycket påkostat elektroniskt 
delningsfilter, ursprungligen framtaget till 
firmans tre majestätiska demohögtalare 
(SR1, SR2 och Rushmore) man överraskade 
branschen med för en del år sedan. Men 
nästan ännu mer överraskande var det 
nog när man helt otippat plötsligt nap-
pade på trenden med hörlursförstärkare.  

Fast det är inte hela sanningen, för model-
len som heter HPA-1 och visades 2015 är 
inte enbart gjord som en påkostad hör-
lursförstärkare i klass A utan lika mycket 
som ett sparsmakat men sofistikerat litet 
försteg. Trots sitt brutala yttre och myller 
av komponenter är själva signaldelen i prak-
tiken rätt enkel. Den bygger på en diskret 
uppbyggd (JEFET) ingång i två steg följt av 
ett direktkopplat utgångsteg med två par 
transistorer (MOSFET) monterade på stora 
separata kylprofiler och drivna i klass A.

Ja, förstärkaren kan lämna över 3,5 
watt vid 20 Ohms hörlurslast, men vi 
mätte att den drog över 30 watt i tom-
gång, så det kan sannerligen kallas klass 
A. Nätdelen är desto mer omfattande 
och stor nog att platsa i en liten integre-
rad förstärkare. En rejält tilltagen trans-
formator med separata kanallindningar 

Pass Labs HPA-1
Pris 44.000 kr 
Funktion Hörlursförstärkare med försteg 
Hörlursutgång 6,35 mm teleplugg  
Linjeingång 2 par RCA 
Utgångar 1 par RCA 
Mått (BxHxD) 28x12x33 cm 
Vikt 6,4 kg 
Info www.plaudio.com

matar den i övrigt helt kanaluppdelade 
nätdelen. Här finns en kondensatorbank 
på över 40.000 mikrofarad/50V, passiv 
filtrering (CRC) som följs av omfattande 
och diskret likströmsreglering i flera steg.  
Ofta brukar förstegsfunktionen hos en hör-
lursförstärkare, när den alls finns vill säga, 
vara lite av en kompromiss och eftergift 
för kundernas krav.  Men inte när det gäl-
ler HPA-1! Visst, du får inte mycket till 
funktioner: bara två obalanserade stereo-
ingångar, en obalanserad stereoutgång och 
ingen fjärrstyrd volym.

Istället får du desto mer av förfinad ljud-
kvalitet, för maken till transparens får du 
leta efter! Ja, här talar vi om en förstärkare 
med heroisk dynamik och tyngd, helt obe-
rörd av strömkrävande laster, exempelvis 
strömkrävande Burmester 856 MK2, men 
som obehindrat kan konkurrera i renhet och 
ledig naturlighet med helt passiva försteg. 
Sällan har elektronik i signalkedjan känts 
så befriande genomskinlig som med HPA-1 
och det lilla försteget gjorde inte bort sig 
ens jämfört med ett sexsiffrigt rörförsteg 
som fenomenala Audio Research LS-28.  
Men nu var det ju hörlurar det gällde och 
det är lika gott att säga det med en gång: 
Du har nog aldrig hört vad din favorit-

lur verkligen kan prestera förrän du hört 
den via Pass Labs! Så bra låter den och 
det spelar ingen roll om lurarna är små 
in-ear-modeller eller stora kräsna planarer: 
instrument och sångare verkar med ens mer 
framträdande och tydligare fysiskt utmejs-
lade mot en helt becksvart, djupt liggande 
bakgrund.

Ju bättre lurar desto mer av rymd och 
djupperspektiv mejslar Pass fram och med 
extrema planarlurar som nya HiFiMAN 
Susvara kan rumsillusionen och musikernas 
fysiska påtaglighet bli svindlande realis-
tiska! Och det utan att lurarna drivs balan-
serat. Men det som verkligen gör att Pass 
sticker ut är slagkraften i attackerna och 
den närmast bedövande dynamiska späns-
ten i ljudet. Här spelar HPA-1 i en helt egen 
division och vi har aldrig hört en hörlurs-
förstärkare låta musiken ta spjärn mot ett 
lika blanksvart och orubbligt marmorfun-
dament som med den här stabila pjäsen.

En extra ordinär liten pjäs alltså och även 
om priset kan få vem som helst att blekna, 
ska man komma ihåg att det faktiskt också 
är ett kristallklart och obevekligt försteg i 
elitklass.                                                H&M

En massiv nätdel med omfattande reglering 
upptar högra halvan av förstärkaren. I mit-
ten fyra stora kylprofiler för att handskas 
med värmeutvecklingen från de fyra utgångs-
transistorerna.
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