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L J U D

Mirakel-
kloss-
arna
För 1 900 kronor får du ut ljud ur din dator 
som får hakan att ramla ner till fjärde 
knapphålet. Lägger du till 3 100 kronor 
hoppas vi att du står på något mjukt.

Text och foto Roy Ervin Solstad

Kevin Halverson, mannen bakom 
Muse Electronics, och Michael 
Hobson från Classic Records har 

samarbetat i många projekt, bland annat 
högupplöst musik på dvd-audio. Nu har de 
båda amerikanarna slagit sig ihop i företa-
get High Resolution Technologies med tre 
produkter i sortimentet.
 Snabbsammanfattat är detta små boxar 
som man kopplar in i en dator via en usb-
kabel på ena sidan och får ut ljud i analoga 
kablar på den andra.
 De två mindre boxarna har obalanserade 
RCA-kontakter medan pro-versionen har 
xlr-utgångar. Det är dock så kallade mini-
xlr, så vanliga balanserade kablar kan inte 
användas. Detta helt enkelt på grund av att 
där inte är plats för vanliga xlr-kontakter. 
Det säger något om storleken eller frånva-
ron av sådan.
 Det finns inte en enda knapp eller 
reglage på HRT:s Music Streamer. Nå-
gon strömkabel behövs inte heller då 
den lilla ström som behövs kommer från 

usb-ingången. Boxen installerar sig själv 
på din pc på ett ögonblick. Sällan har 
väl begreppet ”plug and play” uppfyllts 
bättre.
 En del kanske skulle önska lite fl er 
ingångar, men hur många usb-källor kan 
man använda samtidigt?

Installationen
Det är bara drygt ett år sedan jag gav mig in 
i hårddiskbaserad musikavspelning. Sedan 
dess har en Logitech Transporter försett 
mig med en samling FLAC-rippningar på 
hårddisken. Efter jul fi ck jag också tag i en 
dCS Delius-konverter som lyfte ljudet ett 
steg. Det var alltså en formidabel utmaning 
som dessa HRT-klossar stod för. Den sista 
versionen av Delius DAC kostade runt 
80  000 kronor innan den gick ur produktion, 
om jag minns rätt.
 Enklare än så här blir det inte att instal-
lera. De små boxarna lyser ju inte precis 
high-end. Min två år gamla bärbara dator är 
en standard-HP med en grå usb-kabel av den 

typ som följer med till skrivaren.
 Från boxarna till min Plinius-för-

stärkare har jag lite mer eleganta kablar, 
som kostar mer än Streamer II-boxen. Jag 
borde kanske haft en enklare för att matcha, 
men jag klarade mig utan.

Ljudet från II
Den första modellen som skulle in i elden 
var den minsta Music Streamer II. Den tog 
mig med fullständig överraskning.
 När det gäller billig hifi -utrustning så 
är det ofta upplösning och luftighet som är 
den svaga punkten. Halverson och Hobbs 
har tydligen inte läst det manuset.
 Ljudet som strömmar ut ur högtalarna 
är nämligen så luftigt och upplöst och med 
så stort rum att jag började fundera på om 
det är möjligt att höra det jag hör. Rent 
holografi sk är detta nästan i nivå med min 
egen hårddiskbaserade utrustning där bara 
digitalkabeln mellan transporten och De-
lius-konvertern kostar mer än den lilla röda 
HRT-boxen. Både i bredd och djup är det 
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rätt och slätt otroligt bra och dessutom 
med en egenskap att placera musikerna i 
ljudbilden som kan ta andan ur dig.
 Samtidigt är bakgrunden brusfri och 
svart som natten, om uttrycket tillåts, så att 
minsta detaljer i musiken avslöjas. Diskan-
ten bara försvinner uppåt. Den är bara där 
utan att göra något större nummer av det. 
Men fi nns det spår av övertoner i inspel-
ningen så hör du dessa också.
 Klangmässigt är nog Music Streamer II 
lite åt det ljusa hållet. Jag skulle nog önska 
lite mer kraft i nedre mellantonen och basen. 
Det är otroligt detaljerat och upplöst även 
här, men jämfört med min cd-spelare är det 
lite tunt neråt i frekvenserna.
 Detta kan dock vara en svag punkt 
som kan ha mycket att göra med vad 
man är van vid. Det tar inte lång tid 
att vänja sig vid denna basåtergivning 
heller. Den har nämligen gott om både 
tryck och definition.
 Den nedre delen av mellantonregistret 
lider lite av samma problem. Röster, som 

exempelvis Kari 
Bremnes, förlorar lite 

av bröstkorgkänslan. Det 
är inte mycket, men det märks 

när man byter tillbaka till de egna vanliga 
ljudkällorna.
 Däremot är mellantonsregistret gene-
rellt sett i mycket hög klass.  Man hör 
lager på lager av information och trots lite 
avsaknad av pondus får man en vara-där-
upplevelse på bra röstinspelningar.

Ljudet i Pro
High-end-varianten av Music Streamer he-
ter Pro, kostar mer än tre gånger så mycket 
som lillebror. Femtusen är dock inget som 
brukar sända hifi -freaks på anstalt.
 Där II:an var lysande är Pro fantastiskt. 
HRT:s lilla blå box presenterar musiken 
med ett helt annat lugn och kraft än den 
lille röde. Det blir ungefär som att köra i 
90 med en stor motor istället för med en 
enliters. Allt görs med mer kraft, kontroll 
och inte minst mer pondus.

 Basen har ett helt annat fundament att 
stå på, även om Pro aldrig kan kallas fyllig. 
De saknade tonerna i mellantonsområdet 
kan också strykas för Pros del.
 Holografi n i ljudbilden blir också ett 
steg bättre. Ljudbilden sträcker sig långt 
bak och precisionen blir också bättre.
 Denna lilla box gör på många områden 
din dator, pc eller mac till en musikförmed-
lare i high-end-klassen.

Slutsatser
Bättre och billigare sätt att koppla datorn 
till stereoanläggningen tror jag inte fi nns. 
Dessa produkter är så pass billiga och 
bra att de borde förpassa försäljningen av 
Tivoli-radioapparater och liknande till ett 
mörkt hörn.

 www.musicstreamer.se  

PRIS:

ca 5 000 kr

Vi anser:
Dessa små usb-konvertrar är nog 

det bästa hi-fi -köpet på länge.

PLUS
+ Fantastisk i upplösning och detaljer
+ Lysande ljudbild
+ Skrattretande lågt pris

MINUS
– Saknar lite kraft i i bas och nedre   
 mellantoner
– Bara en ingång

PLUS
+ Gör allt den billigare modellen kan 
 men bättre
+ Väldigt bra bas
+ Priset är ändå trevligt

MINUS
– Bara mini-xlr-utgångar
– Bara en ingång

 Music Streamer II 

 Music Streamer Pro 

Linjalen ger en fi ngervisning om hur små boxarna verkligen är. 


