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PS Audio DirectStream DAC/DirectStream Memory PlayerTEST!

I 
höstas gjorde jag en personlig inven-
tering: vad är jag verkligen sugen att 
lyssna på? Vad är det som lockar lite 
extra mycket? Och kom fram till att 

det som känds mest spännande är digital-
teknik i spjutspetsformat. Jag ville höra 
Chord DAVE, någonting från likaledes brit-
tiska dCS samt PS Audios boogiebröder 
DirectStream Memory Player med omvand-
laren DirectStream DAC.

Nåväl,  Mats M-L snodde Chord 
DAVE, men jag hann åtminstone lyssna 
på den ett par timmar i redaktionens 
lyssningsrum. dCS kunde jag avnjuta 
hemma i lugn och ro. Och nu har gjort 
samma sak med PS Audios rigg. Det är 
nyttigt att sätta upp delmål i livet. 
Tyvärr har jag inte kunnat jämföra enhe-
terna med varandra, med kalibrerade nivåer, 
men alla tre är femstjärniga och jag skulle 
inte rata någon ifall de bara dök upp i sop-
rummet. Typ. Även om de har olika karak-
tär. Men också likheter – alla tre använder 
FPGA för signalbehandling. Det vill säga 
programmerbara chips där man konfigu-
rerar både hård- och mjukvara där ”den 
fysiska funktionen kan förändras genom 
att en ny programmering översänds genom 
anslutning av en enkel kabel” (Wikipedia). 
Det här är någonting som PS Audio verkli-
gen jobbar stenhårt med.

Paul McGowan och Stan Warren (P res-
pektive S) startade PS Audio 1973. Vilket 
placerar företaget i den andra generationen 
amerikansk High-End. Företaget har haft en 
stökig historia och flera ägare, åren 1990–
97 jobbade Paul McGowan med Arnie 
Nudell och de startade högtalarmärket 
Genesis. Redan då hade Nudell en stratosfä-
risk status – han är mannen bakom Infinitys 
modeller Beta, Delta, Gamma, Kappa 9 med 
flera. Och det totalextrema systemet IRS V 
som jag hade tillfälle att höra i Las Vegas 
1989. Det är aldrig fel med sex servostyrda 
12:or i vardera kanal…

I Paul M:s frånvaro gick PS Audio uselt 
och han köpte tillbaka företaget runt 1997 

HÖGPRESTERANDE  
DIGITALDUO
PS Audio är en amerikansk hifi-tillverkare med en 
enastående förmåga att bygga relationer med sina 
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och sedan dess har det bara gått uppåt. 
Och för några år sedan började McGowan 
och Nudell samarbeta igen i ett högtalar-
projekt, som tydligen har kommit väldigt 
långt. Visserligen avled Arnie N i höstas, 
men det ska slutföras i vilket fall. Det blir 
PS Audios första högtalare och det kommer 
att åtminstone delvis att använda planar-
element. Precis som Infinitys stora system. 
Tillbaka till 1997. När Paul McGowan åter 
tog över företaget så satsade man mycket 
energi på nätfilter och strömgeneratorer, 
det vill säga lådor som tar el från nätet och 
återskapar en perfekt ström som är stabil. 
Plus förstärkare och CD-spelare…

Paul McGowan har 
många styrkor, en är 
förmågan att hitta rätt 
konstruktörer för de 
bitar han inte behärs-
kar själv.  Bascom H. 
King konstruerar refe-
rensslutstegen (Cons-
te l lat ion,  Inf inity, 
Conrad-Johnson…). 
PS Audios digitalguru 
Ted Smith jobbade 
med ordbehandlingsprogram under det 
tidiga 80-talet, det vill säga före PC:n… 
Och han var redan då mycket intresserad 
av ljudåtergivning.

2002 hörde han en Sony-demo av SACD 
och DSD-formatet som han sedan dess snö-
at in på. Han började experimentera med 
att bygga DAC:ar som kunde hantera DSD. 
Eftersom Ted Smith är en mjukvarumän-
niska främst, så är det inte konstigt att 
han tidigt började labba med FPGA-kretsar. 
Så småningom fick Paul McGowan höra en 
konstruktion som lät bättre än PS Audios 
egna DAC:ar och då inleddes det samar-
betet.

Sobra. Snygga. Eleganta. Jag gil-
lar designen på PS Audios digitalkombo. 
Båda enheterna har samma chassi och är 
tio centimeter höga. Men inte ens staplade 
på varandra blir de så där extremt domi-

nerande visuellt. 
Det hänger ihop 

med de rundade 
formerna och den ljusa färgen. De finns 
även att få i svart.

Det som skiljer enheterna åt främst är 
att spelaren har en släde för skivor. Annars 
har de samma tryckkänsliga display. Det 
går att göra det mesta genom att pilla på 
displayerna även om det är enklare via 
fjärrkontrollerna. Som är plastiga och inte 
känns som Sug-i-dig-Svensson-här-kommer-
144.000-kronor-CD-spelare.

Det mest spännande finns på baksi-
dorna. Multiformatsspelaren tar ALLA 
format och har tre RCA- och I2S-
utgångar märkta Front, Rear och Center/
Sub. Det går alltså att ansluta tre D/A-
omvandlare och spela SACD och Blu-
Ray i surroundläge. Och jag tror att du 
kan få en hyfsad rabatt om du köper tre 
PS Audio DirectStream DAC samtidigt. 
I2S- överföringen sker via HDMI-sladd men 
även om det ser ut som ett vanligt HDMI-

Fantastiskt ljud
Framtidssäkra

Simpla fjärrar

En smått fantastisk digitalkombo 
som hanterar det mesta du vill 
spela, i skiv- och filväg.
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don så går det inte att ansluta till en vanlig 
bioreceiver.

Fast det intressanta är att du kan skicka 
DSD i råformat till DAC:en. Ja, jag köper 
fortfarande SACD när tillfälle gives. En 
annan intressant detalj är att båda enhe-
terna är utrustade med SD-kortläsare. De 
används för att uppdatera mjukvaran. 
Om enheterna är anslutna via nätverk 
till Internet kan du uppdatera den vägen. 

Hur många gånger har vi inte hört att 
diverse enheter ska vara möjliga att upp-
datera men sedan så händer ingenting. 
PS Audio uppdaterar regelbundet. Pre-
cis när jag fick hem kombin så lansera-
de PS Audio en ny generation mjukvara 
till DAC:en som även konfigurerar hård-
varan i FPGA-chipset. Och detta är den 
sjätte eller sjunde generationen mjukvara.  
Finishen får minst fyra plus, PS Audio 
l igger ett  målfoto efter dCS Ros-
s ini .  Men f järrkontrol lerna kunde 
vara mer i paritet med prislappen. 

Med streamerkort och anslutning till Inter-
net fungerar DAC:en som en streamer med 
styrning av NAS, Spotify, Tidal etcetera. 
Internt är DAC:en kopplad så att allt samp-
las om till DSD, därefter kommer en volym-
kontroll – försteg är alltså inte nödvändigt. 
Sedan uppsamplas signalen till två gånger 
DSD. Det går inte att välja på olika filter. 
Allt detta sker i FPGA-chipset. Sedan går 
den analoga signalen in en krets avsedd för 
videoförstärkning (!) och in i en trafo på 
utgången.

Enligt konstruktören Ted Smith så gör 
den här kopplingen att jitter blir den kri-
tiska faktorn, man har lagt ner mycket krut 
på att få ner det.

Transporten PS Audio DirectStream 
Memory Player använder också en FPGA-
krets för att få ner jitter. Man jobbar med 
att isolera själva läsaren från bitströmmen 
som lagras i ett minne innan den skickas 
vidare till omvandlaren. Själva transporten 
kommer från Oppo Digital, som precis har 
lagt ner verksamheten – ooops – men Paul 

McGowan säger: “I want to assure you 
that we have secured enough transports to 
last us a good while, and Oppo has guar-
anteed support for those units for years 
to come. The Oppo transport is the most 
robust transport we’ve ever used, and we’re 
happy to be able to continue using it.” Det 
låter ju bra, men hur låter 144.000 kronor 
CD-spelare?
 
Jag vill gärna vara lite hipstersvår 
med en intrikat musiksmak – Zap-
pa, King Crimson och Igor Stravin-
skij… Men oss emellan – jag njuter 
Dire Straits under stundom hemma.  
Skivan ”Brothers in Arms” på SACD låter 
hyfsat på min gamla SACD-spelare, en Pio-
neer 668. Hyfsat, men färgat och hoptryckt. 

På PS Audios kombo är det en stor upple-
velse: en spektakulär ljudbild totalt befriad 
från alla hårda artefakter. Jag har aldrig 
tidigare hört SACD hemma med denna kali-
ber. Dessutom finns en imponerande tyngd i 
The Man’s too Strong. Jag har hört tidigare 
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PS Audio DirectStream 
Memory Player
Funktion Digital multispelare
Pris 69.000 kr 
Skivformat DVD-Audio, AVCHD, SACD, HRx, 

CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE 
Utgångar 3 RCA, 3 I2S, AES/EBUVikt 13,5 kg 
Mått (BxHxD) 43x10x36 cm

PS Audio DirectStream 
DAC
Funktion D/A-omvandlare, streamer 
Pris 75.000 kr (med nätverkskort) 
Digitala ingångar 2 I2S, koaxial S/PDIF, AES/
EBU (XLR), TosLink, USB-B, RJ-45, SD-kort 
Sample rate Upp till DSD 128 (beroende på 
ingång) 
Analog ut 1 par RCA, 1 par XLR 
Vikt 13,5 kg 
Mått (BxHxD) 43x10x36 cm

Info psaudio.com, perfect-sense.se

PS Audio DirectStream DAC/DirectStream Memory PlayerTEST!

versioner av PS Audios CD-kombi och de 
har inte imponerat i det avseendet, utan har 
låtit lite tunna i basen och med en hårdhet i 
diskanten.

En annan SACD som 
genererar haksläpp är 
Michael Jacksons ”Thril-
ler”. Samma sak där, Bruce 
Swediens inspelning är 
häpnadsväckande fräsch, 
trots att den fyller 36 år! 
Här finns ett stort ljud, med värme och 
realism. Titelspåret börjar med en dörr som 
knarrar och det ljudet får mig att titta mig 
omkring mer än en gång. Det har aldrig 
hänt med Pioneer-spelaren.

En 60-talsinspelning som står sig ljudmäs-
sigt är Moody Blues ”A Question of Balan-
ce”. Samma sak här: detaljerad ljudbild och 
en mycket behaglig klang. Jag har aldrig 
blivit lyssningstrött när jag spelat på PS 
Audio och jag är väldigt kinkig på det; finns 
det minsta tendens till vasshet eller vissa 
distorsionstyper så klarar jag inte av det. 
De här tre skivorna ska du definitivt köpa 
om du hittar dem som SACD! Tyvärr är 
det formatet inte så vanligt. Desto roligare 
är det att svenska Opus 3 fortsätter med 
SACD. Och allt från Opus 3 låter tokbra.

Inspelningar som håller lägre kvalitet 
är inte lika förföriska att lyssna på. Den 
här kombin ger varje fil/skiva/stream 
maximal möjlighet att låta bra. Audiofil-
skivor på Spotify låter förvånansvärt bra, 
medan SACD med halvrisiga inspelningar 
låter mindre lyckat. Ta Polices samlings-
skiva ”Every Breath You Take” – med 
tilltagande framgång har studiorna bli-
vit allt bättre, men det blir aldrig samma 
gåshud som med exempelvis Dire Straits. 
Återgivningen av vanliga CD-skivor följer 
samma mönster. Musiken återges i regel 
lättlyssnat, engagerande och med en 
imponerande ljudbild. dCS Rossini må ha 

mer fyllighet, mer Birgit Nilsson, medan 
PS Audio är mer utagerande och associerar 
snarare till Frank Sinatra.

I alla mina anteckning-
ar så återkommer ordet 
varmt. Det betyder i regel 
färgningar, inte minst på 
billiga spelare, men här 
handlare om frånvaro av 
distorsion och ondska. Jag 
har inte upplevt detta som 

en färgad återgivare. Och de mätningar 
jag sett visar upp extremt låga jittersiffror. 
 
dCS eller PS Audio? 310.000 eller 
144.000 kronor? Ljudmässigt ligger båda 

två i det absoluta toppskiktet. PS Audio 
klarar av fler skivformat, som SACD, DVD-
Audio och Blu-Ray. dCS Rossini läser bara 
CD-skivor, även om den också kan hantera 
DSD-filer och så vidare. dCS känns lite lyxi-
gare. Samtidigt som det finns en behaglig 
fräschör över PS Audio.

Men den stora skillnaden är hur de byg-
ger varumärken. dCS nöjer sig med att 
vara bäst. PS Audio och då främst Paul 
McGowan kommunicerar oavbrutet med 
sina kunder och wannabies. Du kan prenu-
merera på hans nyhetsbrev i mailen. Varje 
vecka lägger han ut en ny video i PS Audios 
YouTube-kanal. Självklart gör PS Audio 
poddar. Paul McG är givetvis aktiv på Face-
book och på den egna hemsidan finns ett 
mycket aktivt forum. Man ger till och med 
ut ett PDF-magasin som kan innehålla allt 
från mässreportage via kulturartiklar till 
analyser av den amerikanska ekonomin – 
detta utan att framhålla sig själv. 

Så skapas band med oss konsumenter 
och kommunikationen sker åt båda håll. 
Det gör att PS Audio får ett extremt starkt 
varumärke med lojala kunder. Det påverkar 
inte hur deras produkter låter, men för en 
tillverkare av sällanköpsprodukter finns 
inget viktigare än ett starkt varumärke. För 
mig gör det PS Audio mycket mer intressant 
än dCS.       H&M

”Bruce Swediens 
inspelning är 

häpnadsväckande 
fräsch”

3 snabba

• Jobbar internt med 2xDSD

• Den som inte spelar skivor ...

• ... klarar sig med DAC:en

Givetvis går det att synka displayerna 
så att det räcker att ändra ljuset på 
den ena, och så följer den andra med.

Själva spelaren står 
underst. Visst är det läckert 
med tre I2S-utgångar! Men 
det krävs tre D/A-omvandla-
re för att kunna spela 5.1.
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