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AA HILDRANDE DU
Det er lett å få sansen for Aavik sin nye serie med elektronikk.  
Om synssansen er elendig og hørselsansen desto bedre, gjør det ingenting.

Det sies jo at dersom en sans blir svekket, så 
styrkes ofte en annen. Om det er en myte at 
folk med dårlig syn har bedre hørsel, aner 

jeg ikke, men det kan virke som Aavik med sine nye 
180-, 280- og 580-serie har tenkt i de baner. 

Målet er i hvert fall at man skal få strålende lyd og 
åpenbart kunne lese det som står i displayet uten 
kikkert. Selv når det er stor avstand til produktene. 

I «gamle» dager var Aavik mest kjent som pro-
dusent av audio- og video-rack, men for noen år 
siden dukket navnet opp igjen som produsent av 
high-end forsterkere med klasse D-teknologi. Bak 
det revitaliserte Aavik Acoustics står blant annet 
Michael Børresen og Lars Kristensen, to dansker 
med ekstrem lang CV innenfor hifiproduksjon og 
utvikling. De to herrene står for øvrig også bak 
Ansuz som lager kabler og strømfiltre og Børresen 
som lager høyttalere. 

Ulike serier
Aavik lager i dag flere ulike serier, der 380 serien 

nok har vekket mest oppmerksomhet fram til nå. 
Det skyldes blant annet et ekstremt lekkert design 
som gjør at produktene i serien skiller seg ut fra 
det meste annet på markedet. Man ser umiddel-
bart at det er et Aavik-produkt 

Litt mindre spesiell er 150-serien som etter det vi 
forstår er på vei til å fases ut, til fordel for den nye 
180-serien. Begge de to opprinnelige seriene inne-
holdt både intergrert forsterker og for- og effekt-
forsterker. 380-serien hadde også monoblokker. 

Både de integrerte forsterkerne og forforster-
kerne hadde innebygde digitalkonvertere. 380-se-
rien hadde også innebygget platespillerforsterker 
for både MM- og MC-pickuper. 

Separate komponenter
De nye 180-, 280- og 580-seriene skiller seg fra 

forgjengerne på flere områder. For det første har 
Aavik innsett at kunder som kjøper dyr hi-fi ikke 
er så opptatt av å putte så mye som mulig i en 
boks. Skal du ha digitalkonverter eller platespil-
lerforsterker så må du kjøpe det separat, siden 
forsterkerne er rene linjeforsterkere. Enn så lenge 
får du heller ikke separate forsterkerløsninger i de 
nye seriene. Det er kun integrerte forsterkere som 
tilbys, men hver av seriene har både streamer, 
digitalkonverter og platespillerforsterker (riaa-
trinn) i sine serier. 

Streamerne har for øvrig innebygget digitalkon-
verter, men har ikke digitale innganger. Dermed 
vil du trenge den ekstra digitalkonverteren om du 
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har andre digitale kilder enn streaming. Litt un-
derlig er det kanskje at de integrerte forsterkerne 
på papiret ser helt identiske ut. 

Alle produktene kan «stables» på hverandre. Da 
bruker man bittesmå titankuler som legges i al-
lerede ferdiglagede spor mellom komponentene. 

I-180
Som I-280 og I-580 er I-180 en integrert for-

sterker med kun linjeinnganger.  Dem er det fem 
av, og samtlige er ubalanserte. I tillegg finnes en 
forforsterkerutgang. Der kan du koble til eksem-
pelvis hodetelefonforsterker, subwoofere eller en 
ekstern effektforsterker om det av en eller annen 
grunn skulle være behov for det. 

Samtlige av inngangene har mulighet for gain-
justering, slik at du kan få jevnes mulig volum ut 
uansett om signalene inn til forsterkeren varierer 
i styrke. Du kan selvsagt også bruke en av inn-
gangene som home theatre bypass dersom du vil 
koble sammen stereo-anlegget med hjemmekino-
oppsettet ditt. Her kan du også justere gain indivi-
duelt på HT-bypass-inngangen. 

Fjernkontrollen er av Apple-typen og styrer det 
meste du har bruk for, slik som inngangskilde, 
volum, mute og andre menyvalg. 

 Forsterkeren yter 300 watt per kanal i 8 Ohm, 
det dobbelte i 4 Ohm, og har et par høyttalertermi-
naler på baksiden. 

Fronten domineres av det store displayet der 
skriften er ekstremt stor, og et lekkert volumhjul 
til høyre. Displayet kan dimmes, men det er egent-
lig ganske flott å kunne se hva som står i displayet 
fra lytteposisjon. Øynene mine er ikke 20 år 
lenger, så med Aavik-produktene i racket, følte jeg 
meg nesten som en ungfole igjen med syn som en 
falk. 

Kabinettet er for øvrig identisk for alle produk-
tene. 40 cm brede, drøyt 38 cm dype og litt over ti 
centimeter høye. 

Ergo kan man ikke se på forsterkerne om det er 
en 180, 280 eller 580 som står i racket. Imidler-
tid kan man kjenne det om man løfter, for mens 
180-forsterkeren veier 8,8 kilo, skiller det omtrent 
en kilo opp til neste trinn på stigen, og ytterligere 
en kilo til toppmodellen. 

Forskjellen ligger med andre ord i strømforsy-
ningen til forsterkerne, der Aavik sin bruk av blant 
annet Tesla Coils bidrar til lavere støygulv. Det er 
rett og slett antall støyreduserende komponenter 
som skiller de tre modellene. I-180 har 36 ak-
tive Tesla Coils, 96 aktive Square Tesla Coils, fem 
dither-kretser og fire Anti Areal Resonance Coils. 
For 280-modellen er antallet henholdsvis 72, 168, 
åtte og fire, mens I-1580 har hele 108, 240, elleve 
og fire.

Ifølge Michael Børresen bidrar disse til å dempe 
høyfrekvent støy. 
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- Bakgrunnen blir sortere, og det er lett å høre, sier Børresen på 
telefon til Stereo+.

Aavik har også valgt å prise samtlige produkter i hver serie iden-
tisk, slik at både forsterker, streamer, digitalkonverter og plate-
spillerforsterker hver koster henholdsvis 69.000 kroner, 110.000 
kroner og 220.000 kroner. Et komplett oppsett kan derfor variere 
fra 276.000 kroner til 880.000 kroner. Man kan selvsagt også mikse 
produkter fra de tre seriene uten problemer, siden de visuelt er helt 
identiske. 

S-180
Streameren styres med en egen app kalt Aavik Stream Control. 

Der kan du koble opp både Tidal, Qobuz, Spotify og eventuelt NAS-
server eller harddisk koblet direkte til streameren eller en USB-
pinne. 

Appen er Aavik sin variant av mConnect, så har du brukt mCon-
nect tidligere, vil du kjenne igjen alt med Aavik-appen. 

Ulempen er at Aavik-appen foreløpig ikke er tilgjengelig for Andro-
id, men da er det bare å bruke mConnect. Det eneste du mister da er 
Aavik-logoen i appen. 

S-180 er rett rundt hjørnet for å bli godkjent som Roon Ready også. 
Når det er på plass kan du selvsagt bruke det i stedet for Aavik-ap-
pen og mConnect. Du kan imidlertid ikke koble til eksterne digitale 
kilder til den, men det er mulig å bruke en ekstern digitalkonverter, 
siden det er utgang både for optiske kabler og koaksiale. 

Aavik Acoustics I-180
PRIS: Kr. 69.000,-
IMPORTØR: Mala Audio
LINK: www.malaaudio.no

VI LIKER:

VI LIKER IKKE:

• Masse kraft
• Glimrende lyd
• Lekkert design

• Ingen balanserte innganger
• Ren linjeforsterker
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Den analoge utgangen er ubalansert med rca-
terminaler. Også denne kan styres med sin egen 
medfølgende Apple-fjernkontroll.  

Lyden
Å koble opp dette settet er ekstremt enkelt. En 

signalkabel mellom forsterker og streamer, en 
ethernetkabel inn i streameren, høyttalerkabler og 
så strømkabler til hver av komponentene. Så er det 
strengt tatt bare å finne seg musikk og la det stå til. 

Jeg må innrømme at jeg var spent. Herrene Bør-
resen og Kristensen har laget meget bra produkter 
tidligere, men ofte har de jo kostet det samme 
som kommunebudsjettet til Utsira. 

Spørsmålet er om Aavik kan levere selv når 
prisen nærmer seg overkommelig for langt flere, 
og svaret er et stort og rungende ja. Dette spil-
ler rett og slett forrykende. Klangbalansen er nok 
ørlite på den mørke siden, uten at det skal leses 
som at det er forsiktig oppe i diskanten. Faktisk 
kan det minne litt om klasse A-signatur med deilig 
pondus som gjør seg spesielt godt på stemmer. 
På Josh Turner sin lydmessig glimrende plate A 

Country State of Mind låter vokalen helt utrolig 
flott. Turner sin stemme har jo massevis av pon-
dus nedover i seg selv og Aavik-settet henter ut 
både dybde, detaljer og dynamikk. Det låter så fett 
at man nesten får lyst til å høre hele plata. 

Lydbildet er digert og presist, nesten som om 
man spilte på en rørforsterker. Instrumenter og 
vokalister plasseres nøyaktig i både dybde og 
bredde, noe som bidrar til å øke illusjonen om at 
dette er «the real thing». 

Cymbalene på John Martyns Heaven and Earth 
er sylskarpe og med massevis av energi. Det tyder 
i hvert fall ikke på at det ruller av spesielt tidlig i 
diskanten. Her er det luftig i toppen, og massevis av 
luft mellom de ulike lydene nedover i frekvens også.

Det finnes nok forsterkere som er enda en tanke 
mer transparente, og der man får enda mer mikro-
detaljer og mikrodynamikk, men jeg tror du skal 
slite med å finne en kombinasjon med så voldsomt 
med krefter og samtidig har så mye finesse som 
Aavik I-180 til denne prisen. 

Selv på mine krafthungrige høyttalere, så har 
I-180 et jerngrep om elementene, og det virker 
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som forsterkeren aldri går tom for krefter, selv når jeg drar på skik-
kelig på volumet. 

Da hører man også hvor bra skyv det er i bassen. Jeg har nok hørt 
forsterkere som er ørlite mer kontante i bassen, men I-180 har et 
veldig godt kompromiss mellom attakk og pondus. Det blir ikke så 
sterilt og anemisk nedover at det blir kjedelig, men heller ikke så 
mye pondus nedover at det blir ullent og udefinert, og dermed kje-
delig det også. 

Kanskje er det imidlertid homogeniteten som imponerer aller 
mest. Lyden er fullstendig sømløs gjennom hele frekvensområdet. 
Ikke et eneste område skiller seg ut verken til det bedre eller det 
verre. Her er dynamikk, detaljering, gjennomsiktighet og klangrik-
dom identisk fra den dypeste bass til den den lyseste diskant. 

Som ren streamer imponerer S-180 for øvrig veldig lydmessig. Den 
har også en pondus og kontroll i spillestilen som virkelig er vane-
dannende. Den er langt fra nesten dobbelt så god som min egen 
Matrix Element X streamer og digitalkonverter som koster litt under 
40.000 kroner. Men den er bedre, og i hvert fall passet den som 
hånd i handske med I-180, ikke bare visuelt. 

Jeg er rett og slett veldig imponert, og lurte på hva det var som 
ville bli bedre bare om jeg gikk ett hakk opp. Derfor fikk jeg også 
låne I-280 noen dager, og den godlyden jeg hørte på innstegsmodel-
len var til stede i fullt monn. Imidlertid var det bedring å spore på 
de to områdene jeg allerede har nevnt. Det er enda bedre attakk og 
kontanthet nedover i bassen og lyden er enda mer gjennomsiktig 
på I-280. Ingen natt-og-dag-forskjell, men likevel lett å høre. Det er 
likevel nesten mer en grunn til å skryte av hvor god den minste er 
når man hører den mellomste modellen. Du får minst 90 prosent av 
lyden til I-280 for snaut 60 prosent av kostnaden. 

Konklusjon
Et utrolig lekkert sett med en forsterker som kan sparke liv i 

absolutt alt av høyttalere. Dette handler imidlertid ikke bare om 
muskler, for her er finesse nok til å tilfredsstille de aller, aller fleste. 
Varmt anbefalt. 

VI LIKER:

VI LIKER IKKE:

• Fantastisk lyd
• Snart Roon Ready
• Kan styres med ulike apper

• Ingen digitale innganger
• Kun ubalanserte analoge  

utganger
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Kvalitetsinntrykk/design

Ytelse/pris

KARAKTERER

STEREO+ MENER: Et briljant sett 
som gir highend-lyd uten å rane 
hele banken.

Aavik Acoustics S-180
PRIS: Kr. 69.000,- 
IMPORTØR: Mala Audio
LINK: www.malaaudio.no

» Aavik I-180 og S-180HIFI+

40 Stereo+ 10/20 Produktet distribueres i Norge av Mono AS: Telefon 22 08 88 88, info@mono.no, www.mono.no

Sonus Faber Lumina kan du oppleve hos Soundgarden i Bergen, Haugesund, 
Kristiansand, Oslo, Stavanger (Forus) og Trondheim

NYHET!

«Egentlig skal det ikke være 
mulig at noe så smått er så 
tøft...»

Lumina-serien begeistrer fagpressen

– Lumina I «Spesielt anbefalt» 
av Lyd&Bilde

Lumina er produsert i Italia på Sonus Fabers fabrikk 
i Vicenza med egenutviklete høyttaler-elementer og 
kabinetter laget i beste håndverkstradisjon.

Alle modellene leveres i wenge, valnøtt og sort pianolakk.

http://www.malaaudio.no



