
FINPUSSET MUSIKALITET
Ayre har vi testet i flere omganger tidligere, og produktene har alltid hatt en 
uvanlig evne til å hente detaljer og informasjon ut av musikken. Er det like 
godt ivaretatt når produktet ikke bare har forsterkerkretsene på plass, men 
også alt du behøver av digitalkonvertere og musikktjenester via Roon?

Jeg synes Ayre lager fine produkter, men de har 
liksom ikke helt klart å markere seg blant au-
diofile her i Norge. Det er litt synd, for når først 

kombinasjonen av forsterker og høyttalere virke-
lig tre!er, er Ayre virkelig flott å lytte til. 

Denne gangen er det Ayre sin EX-8 vi har med å 
gjøre. Den er laget for å være alt fra en helt ana-
log forsterker med kun analoge innganger til en 
komplett digital hub med digitale innganger, nett-
verk og Roon Ready-kompatibilitet. Akkurat det 
siste gir en del flotte muligheter for streaming av 
diverse musikktjenester og veldig fleksibel tilgang 
til ditt eget musikkbibliotek. Tjeneste koster en tu-
senlapp i året, eller noe, men har du først begynt å 
bruke Roon er det knapt noe vei tilbake. Og det er 
det ikke når du endelig har kjøpt deg en særdeles 
finkornet, detaljert og musikalsk forsterker heller. 

Enkel, men skikkelig
 EX-8 er ikke laget for å imponere, men for å 

være funksjonell og lettbetjent. Frontplaten er 
særdeles nøktern, med kun et lite OLED-display og 
en volumkontroll. Det er først når du sjekker den 

forholdsvis tettbefolkede bakplaten at du forstår 
at denne integrerte forsterkeren/ digitale hub-en 
har mer å by på enn man først trodde. 

Selve forsterkeren er oppgitt til å yte 2x100watt 
i 8ohm, og det plasserer den ikke blant de mest 
råsterke forsterkerne på planeten, men nå er det 
heller ikke alle som har store og krevende høytta-
lere, og kanskje det viktigste. Det er ikke så mange 
der ute som synes det å spille høyt er det som gir 
den største musikk-opplevelsen. Hvis du ikke har 
håpløst ine!ektive høyttalere stående i et rom på 
50-60kvadratmeter og oppover, og ikke har behov 
for å se film dundrende høyt kan 100watt fort 
vise seg å være nok til vanlig bruk. Uansett er det 
viktig å ikke se seg helt blind på antall papirwatt. 
I den senere tiden har det gått inflasjon i antall 
watt, og etter at hjemmekino-receiverne har fått 
herje markedet i et par tiår, har det dannet seg 
et inntrykk av at flest mulig watt er hifi-ens hel-
lige gral. Ække det, vettu! Det er egentlig ikke noe 
kunststykke å få en billig forsterker til å yte noen 
100watt. Men det egentlige spørsmålet er hvordan 
den første watt-en spiller. Ikke den siste.
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I fronten har EX-8 også en standard hodetelefon-
utgang, men også Ayre sine egne 3,5mm plugger 
for balanserte hodetelefoner. 

Baksiden er nokså tettpakket, og ikke spesielt 
ryddig, men et trenet øye finner likevel lett frem i 
mylderet. Bakplaten er rammet inn av to spesielle 
høyttalerterminaler som ikke er spesielt banan-
plugg-vennlige. Her går de i spader, og helst et 
par som er så flate som mulig. Har du veldig stive 
kabler vil du sannsynligvis ikke sette større pris på 
at terminalene står i 45 graders vinkel. 

USB -porten klarer en oppløsning på 
24bit/384kHz PCM, mens den optiske og coaksiale 
innganger er klar for inntil 24bit/192kHz PCM, noe 
den også takler via nettverket. 

Digitalkonverteren er en ESS ES9038Q2M. Den 
kontrolleres til perfeksjon av Ayre sin egen digitale 
klokke. 

Som nevnt kan forsterkeren leveres helt uten di-
gitale kretsløp i en helt analog basis-versjon. Man 
kan jo spekulere på om den låter bedre for pen-
gene fordi den er strippet for «støyende» digitale 
kretsløp, men det får vi eventuelt forsøke å finne 
ut senere. 

Ayre har sine egne løsninger
Vi har tidligere hatt noen hyggelige møter med 

den fantastiske, og kostbare, integrerte forsterke-
ren AX-5. Den har en volumkontroll som er basert 
på et variabel gain trappe-relé. Det er dyrt og helt 
sikkert ikke kompatibelt med det prispunktet de 

ønsket å tre!e med EX-8. I EX-8 har Ayre derfor 
benyttet en spesialtilpasset karbonfilmbasert 
Alps-volumkontroll med motorstyring som er en-
klere og rimeligere, men uten å være et altfor stort 
kompromiss. Likevel er den, som AX-5, en fullt 
balansert volumkontroll. I forforsterkeren benyt-
tes det de samme J-FET kretsløpene som i Ayres 
dyrere modeller, og utgangskretsløpene tillater 
null tilbakekobling. Som volumkontrollen er hele 
konstruksjonen balansert fra inngang til utgang. 

Litt interessant er det kanskje at Ayre i så stor 
grad som mulig benytter deler som er laget i USA. 
Chassis, strømforsyning og kretskort er så kort-
reiste som mulig. Først da kan produsenten ha full 
kontroll på kvaliteten. Desto bedre strømforsy-
ning, jo bedre vil kretsløpene fungere. 

Modellene i 8-serien deler den samme grunn-
konstruksjonen, og gjør det enkelt å legge på et 
nytt lag med kretskort for å gi den flere muligheter 
og mer utstyr. 

Og så får vi vel nesten også ta med at Ayre selv 
mener forsterkeren bør spilles inn i minst 100 
timer før den låter slik den skal. 

Lyden er flott og finkornet
Med erfaringene fra EX-5 blir opplevelsen av 

EX-8 i relativt vante former. Den er spiller med 
rikt og stort lydbilde, og selv om den sprer villig 
rundt seg med detaljer og informasjon klarer den 
å presentere dette med en avslappet naturlighet 
og med svært finkornede detaljer. Lydbildet er 
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imponerende luftig og gjennomsiktig, og hvis man 
skal lete etter en egenskap som skiller den positivt 
fra konkurrentene, er det nettopp et lydbilde som 
det føles som noen har gått over med ekstremt 
fint sandpapir. 

Forsterkeren er ikke forsiktig eller bakoverlent, 
men her derimot god balanse mellom kraft, dyna-
mikk, detaljer og energi. I det hele tatt spiller den 
veldig flott. 

Forsterkerens e!ekt virker ganske konservativt 
oppgitt, men det er jo som det er. Tar du hensyn 
til dette når du velger høyttalere, er det ikke noe 
problem, men den har ikke noen problemer med å 
håndtere PMC twenty5.26 og KEF R5 som jeg har 
stående akkurat nå. Begge disse høyttalerne er 
ganske glade i e!ekt, men EX-8 tok likevel høytta-
lerne opp til et nivå som var mer enn nok, også for 
en fest. 

Det viktigste er likevel at forsterkeren skaper 
musikk med stort følelsesregister. Du klarer ikke 
helt å rive deg løs når den først har startet å spille. 
Du føler nærhet til musikken, og du føler at musik-
ken virkelig griper deg. 

Den er aller best på finspilling, og gjør det sær-
deles godt med musikk som har gode stemmer, 
innslag av akustiske instrumenter og hvor musi-
kerne ikke hiver seg på horna og skal spille så høyt 
som mulig. Ta det litt ned, og hør hvor bra EX-8 
faktisk låter. 

En av låtene jeg spiller er Bela Fleck og Flight of 
the Cosmic Hippo (!) og den begynner med en seig 
og tung bass som EX-8 takler utmerket. Så kom-
mer banjoen til Fleck inn i bildet sammen med 
slagverket, og etterhvert resten av bandet. Sporet 
blir gjengitt veldig ryddig, og med god plass til mu-
sikere og instrumenter, og alt er så utrolig tydelig 
og nært. Bandet har et teknisk overskudd som få 
andre, og jammen meg har forsterkeren deg, også! 

Sophie Zelmani og hennes Why kryper i neste 
øyeblikk under huden min, og jeg får noen deilige 
frysninger av hvor nær og ekte stemmen hennes 
er gjengitt. Sporet er langsomt, har en gitar og et 
elpiano i tillegg til et slagverk som trakteres med 
visper, og det låter fantastisk. 

Jeg fortsetter med noe som er like langsomt. 
Dire Straits og You And Your Friend later svevende, 
deilig og avslappende, og Knopflers gitar er spilt så 
følsomt og variert som nesten bare han kan det. 
Synth-teppet flyter ut og skaper et bredt og flott 
lydbilde som strekker seg ut i alle retninger. Og 
dobroen han ofte bruker her herlig sprø og reso-
nant – slik den skal være. 

Fortsettelsen er Magnificat: IV. Et misericorda og 
det er så utrolig flott og åpent gjengitt at jeg må 
spille den flere ganger, og en ting er solopartiet 
til stemmen på begynnelsen, men når koret etter 
hvert kommer inn, er dette akkurat den typen 
lydopplevelser jeg leter etter. Høy emosjonell 
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For andre utgaver: kontakt importør for pris 
IMPORTØR: Multirom AS
LINK: www.multirom.no

VI LIKER:

VI LIKER IKKE:

• Flott analog oppløsning
• God nok DAC
• Kraftig nok til det meste
• Tilbyr skreddersøm

• Kanskje litt vel ujålete 
• Høyttalerterminalene  

kan bli krevende 

STEREO+ MENER: Ayre EX-8 er 
overraskende ra"nert og spiller 
med en fantastisk oppløsning og 
klarhet. En forsterker som fortjener 
en plass blant de beste.
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Kvalitetsinntrykk/design

Lydkvalitet/pris

KARAKTERER

verdi, stor korklang og masse forskjellige stemmer som til sammen 
skaper et herlig svevende og nydelig lydbilde. 

Men vi kan ikke la forsterkeren slippe unna med å bare få spille 
favorittmusikken sin. Tool og deres Pneuma virker som en passende 
utfordring, og er det også. Det låter veldig spenstig, dynamisk og 
veldig kontrollert, og det er også meget gjennomsiktig og klart. Når 
det drar seg har den ikke kraften og energien til Hegel H590, men 
den mangler absolutt ikke kontroll og energi, og jeg må veldig høyt i 
volum for at dynamikken skal komprimeres eller at lydbildet mister 
fasongen. 

Om du spiller analogt eller digitalt har ikke veldig mye å si, men 
jeg ville faktisk vært litt i tvil om hvilken forsterkerutgave jeg ville 
gått for. Digitalkonvertere som Topping og RME har snudd marke-
det litt på hodet når det gjelder pris/ytelse, men ønsker du deg et 
ryddige rack med færre kabler og brukervennligheten til en alt-i-
ett-løsning, føles det absolutt som en god ide å kjøpe en EX-8 med 
søkke og snøre. 

Konklusjon 
Jeg synes denne forsterkeren låter veldig flott, og den gir deg en 

fantastisk mulighet til å kjøpe akkurat det du føler behov for. Har du 
allerede en DAC og en nettverkspiller, er det den analoge basisver-
sjonen som gjelder, og hvis du vil ha alt i en pakke med Roon, nett-
verk og digitalkonvertere, er det den fullt utbygde versjonen som 
gjelder. Det er gode kjøp hele veien fra bunn til topp. 

Og så har vi nesten glemt at den også har en veldig flott hodetele-
fon-forsterker onnebygget. 

Stereo+
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