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EN STJERNE ER FØDT

«Smaker det, så koster det» er et utsagn som ofte brukes i hifi-kretser, men
PS Audio Stellar Phono viser at man ikke trenger å være millionær for å få
fantastisk lyd.
Tekst og foto: Roy Ervin Solstad

D

et amerikanske selskapet PS Audio er
virkelig i støtet for tiden. Deres strømprodukter med regenerering av strøm har vært
populære lenge, mens deres beste forsterkere og
digitalkonvertere har blitt varmt mottatt av både
hifi-presse, hifi-freaker og musikkelskere.
De siste par årene har også deres nest beste
serie, Stellar, stadig blitt utvidet. Først med forforsterker med digitalkonverter og effektforsterkere,
deretter flere effektforsterkere og en strømrenser.
I tillegg er en integrert forsterker med innebygget digitalkonverter og streamer nettopp lansert,
samt testproduktet som kom for noen måneder
siden, platespillerforsterkeren Stellar Phono.
Prisene i denne serien ligger fra 20.000 kroner for stereoeffektforsterkeren S300 til 80.000
kroner for et par av de nye 1200 watts kraftige
monoblokkene M1200.
Stellar Phono
Så dyr som de heftigste monoblokkene er ikke
Stellar Phono, men 30.000 kroner for en platespillerforsterker er nok likevel langt over budsjett for
de aller fleste. Da skal man likevel vite at det ikke
er noe problem å finne platespillerforsterkere
til både tre, fire, fem og ti ganger den prisen. På
«bransjebibelen» Stereophile sin liste over anbefalte produkter i 2020 er Stellar Phono i klasse A
sammen med platespillerforsterkere til opp mot
90.000 dollar, altså bortimot en million kroner.
Disse er klassifisert kun etter lydkvalitet.

Det man får med Stellar Phono er et lekkert design med samme formspråk og størrelse som de
andre produktene i Stellar-serien. Platespillerforsterkeren har kun ubalanserte innganger, en
for moving coil-pickuper (MC) og en for moving
magnet (MM). Det betyr at du kan ha tilkoblet
to platespillere samtidig. Faktisk også to med
moving coil-pickuper, men da er du avhengig
av å ha en ekstern step-up-transformator som
forsterker signalet mer enn MM-inngangen gjør.
Det finnes mange platespillerentusiaster som
sverger til at slike eksterne transformatorer på
MM-innganger låter bedre enn integrerte MCinnganger. Det avhenger selvsagt av kvaliteten
på step-up, men med Stellar Phono har man i
hvert fall den muligheten.
Baksiden av apparatet avslører at fra platespillerforsterkeren kan du benytte enten ubalanserte
kabler med rca-plugger eller balanserte med XLRkontakter. Under testen har jeg kun kjørt balansert ut.
På baksiden er det også to justeringsknapper for
fin-innstiling av motstanden til moving coil-pickupen du benytter. De kan stilles trinnløst fra 1 til
1000 Ohm. Når det er gjort vil disse innstilingene
være de som gjelder når du trykker på «Custom»
på den medfølgende fjernkontrollen. Der har du
også mulighet til å variere mellom fire faste innstillinger på 60-, 100-, 200 Ohm og 47 kOhm. For
MM-pickuper er det kun 47 kOhm som gjelder.
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Med andre ord kan du fra lytteposisjon prøve
deg fram til hva som låter best uten å måtte fram
til anlegget for å justere.
Du kan også bruke fjernkontrollen til å velge en
av tre gain-innstillinger. For MM-pickuper betyr
det at du kan velge mellom 44-, 50- og 56dB gain.
For MC-pickuper er valgene 60-, 66- og 72 dB
gain. Det skal ifølge PS Audio bety at du fint kan
bruke pickuper med helt ned til 0,15 mV utgangsnivå. I praksis betyr det at det finnes ikke den
vanlige pickupen på markedet som ikke Stellar
Phono takler. Du skal imidlertid være klar over at
Stellar Phono ikke seiler gjennom verden uten å
bli påvirket av ytre omstendigheter. Jeg slet med
både sus og brum da jeg koblet den opp først,
men det viste seg at jordingskabelen min lå borti
jordingskabelen til den andre platespilleren. Så
fort det ble ordnet, var den tyst som graven, selv
om jeg kjørte volumet ekstremt høyt opp. Faktisk

er det svært sjelden jeg hører et så tyst riaa-trinn
som Stellar Phono.
Fjernkontrollen kan selvsagt mute utgangssignalet, slå platespillerforsterkeren av og på standby,
samt velge mellom de to inngangene. Det som er
litt synd er at du er helt avhengig av fjernkontrollen for å styre boksen. Bortsett fra av- og påknapp
av strøm på baksiden, og standby-knappen på
fronten, finnes det ikke en eneste mulighet til
styre boksen uten fjernkontrollen. Roter du vekk
den, har du problemer (selv om PS Audio selvsagt
har i reserve som du kan få kjøpt).
Bortsett fra det, er det kun to små ting jeg savner
på et såpass bra produkt som Stellar Phono. Det
ene er en mono-knapp for de av oss som har egne
monopickuper for avspilling av monoplater. Det
andre er et subsonisk filter, eller «rumble filter»
som noen kaller det. På plater som ikke er hundre
prosent jevne, kan det oppstå svært lavfrekvente
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lyder som følge av ujevnhetene i plata. Et subsonisk filter vil hindre
disse i å sette basselementet i høyttalerne dine i sving grunnet disse
lavfrekvente lydene som ikke har noe med musikken å gjøre. En del
mener riktignok at et subsonisk filter er unødvendig, blant annet
fordi gode platespillere og tonearmer skal håndtere dette selv, og
også gir dårligere lydkvalitet, men riktig benyttet (det vil si kun på
plater som trenger det), så fungerer det godt.
Lyden
Lekkert design, praktisk i bruk og overkommelig pris er vel og bra,
men uten glimrende lyd blir det andre uvesentlig.
Lyden fra Stellar Phono er mer enn glimrende. Det låter nemlig
så bra uansett sjanger at jeg flere ganger under testperioden har
glemt å notere hva jeg hører. I stedet har jeg sittet og spilt hele
plater på begge sider, ikke bare de sporene jeg vanligvis bruker.
Akustisk musikk låter aldeles fantastisk. Wolfgang Schneiderhan
sin innspilling av Beethovens fiolinkonsert i D-Dur sammen med
Berlinerfilharmonikerne dirigert av Eugen Jochum, viser det med all
tydelighet. Mens kontrabassene ligger og buldrer artikulert bak til
venstre i lydbildet er Schneiderhan sin fiolin krystallklar i midt av
lydbildet. Det er lekende lett å følge hver instrumentgruppe. Det sier
det meste om hvor åpen og gjennomsiktig i mellomtonen dette riaatrinnet er. Samtidig er dynamikken er formidabel.
Jeg bytter til Rammsteins Herzeleid-plate og bekrefter at dynamikk ikke er forbeholdt symfoniorkestre. Milde skaper som dette
rocker. Gitarveggen er makeløs og helt transparent. De voldsomme
trommene og bassdrønnene får meg nærmest til å hoppe i sofaen.
Det er så fullstendig kontrollert lydmessig at musikken bare skriker
etter høyere lyd, og jeg er ikke i humør til å krangle. Det er rett og
sett avsindig morsomt og ekstremt imponerende. Stellar Phono er

VI LIKER:
• Gnistrende lydkvalitet
• Enkel å bruke
• Til prisen er den et
realt røverkjøp

VI LIKER IKKE:

• Mist for all del ikke
fjernkontrollen
• Ingen mono-innstilling eller
subsonisk filter

STEREO+ MENER: Rett og slett en
fantastisk platespillerforsterker
som vil glede selv de største
platespillerentusiastene.

KARAKTERER
Brukervennlighet/fleksibilitet

Kvalitetsinntrykk/design

Lydkvalitet/pris
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dønn tyst mellom slagene, men gudene skal vite (og med det volumet jeg skrudde opp til har de nok fått det med seg) at det kan røske
til når det virkelig smeller.
Uansett sjanger så skjer det samme. Stellar Phono spiller så du
nesten ikke tror det du hører. Dønn nøytral klangbalanse, enorm
dynamikk og en åpenhet i mellomtonen som er magisk. Legg til
at nedover i bassen så er det både fraspark og artikulasjon så det
holder. De dypeste tonene på D’Angelo sin Voodoo-plate takles som
en lek, Leonard Cohens stemme er full av sårhet og levd liv på You
Want It Darker, og Ray Charles og Count Basie sin Ray Sings, Basie
Swings er en ren oppvisning i skyv, trøkk og et fantastisk rasp i både
Charles sin stemme og blåserekka som backer ham.
På alle platene har jeg forsøkt å bytte mellom ulike gain-innstillinger, men jeg klarer ikke å si bestemt at det er best å kjøre med
lavest mulig gain på riaa-trinnet og da med høyere volum på forsterkeren, eller motsatt. På Basie/Charles-plata synes jeg det var
ørlite bedre kontroll i bassen på low gain, mens jeg synes stemmen
til Cohen låt bedre på high gain. Men kanon låter det uansett.
Konklusjon
Treffer du planken med resten av anlegget slik som jeg gjorde med
PS Audio Stellar Phone, vil den vise seg som en fantastisk platespillerforsterker. Uansett pris. Engelsktalende ville sagt at den har
«Stellar performance».
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