
NÄR NUFORCE LADE OM KURSEN 2014 och fokuse-
rade på ljudprodukter för den mobila marknaden 
drog de tidigare medarbetarna tillsammans 
med investerare och expertis inom switchande 
nätdelar igång NuPrime Audio. Fysiskt är STA-6 
små svarta lådor minst sagt kompakta i formatet, 
och även vikten på 1,65 kg får anses som riktig 
lättvikt när det kommer till monblock. Utföran-
det är sparsmakat med endast en pytteliten 
lysdiod på framsidan som indikerar drift. 
Baksidan är prydlig i all sin enkelhet med fina 
guldpläterade anslutningar, strömswitch med 
nätbrunn och en vippa för stereo- eller monodrift 
(bryggkoppling). Vill du inte sträcka in handen 
bakom anläggningen för att knäppa igång stegen 
varje gång du vill lyssna kör du med fördel via 
triggeringångarna.

Tekniken som används i förstärkarna är inte 
en renodlad Klass D utan något man är väldigt 
stolta över och kallar ”ULCAM (Ultra Linear Class 
A Module) + Class D”, enkelt beskrivet som en 
”A+D”-förstärkare, där man med just en A+D-kon-
struktion kan kombinera finlir med effektivitet 
inte helt olik den hos Devialets kompetenta 
förstärkare. Vi går inte djupare in på den här 
tekniken här men den som är intresserad hittar 
gott om info på bland annat NuPrimes hemsida.

Effekten anges till 2 x 90 eller 1 x 160 watt 
bryggkopplat (vilket vi har använt efter rekom-
mendation från NuPrime), och vi får enligt 
NuPrime samma uteffekt i både 8 och 4 Ohm 
då effekten begränsas av nätdelen (kolla in vår 
mätning). 

Vill du ha ännu mer effekt och ytterligare 
finess på ljudet finns storebror STA-9 för cirka 
6 500 kronor, och då får du även möjlighet att 
koppla balanserat (XLR).

Liten men stor
Det är alltid lätt att bli lurad av storleken. Här 
har vi ju väldigt små apparater, det kan väl ändå 
inte låta något vidare?

Vi överraskas dock direkt av den pigga spel-
stilen och fina basbottnen som ger inledningen 
av Passengers härlig atmosfär när rymdskeppet 
smattrar mot meteoriterna samtidigt som 
skeppets datorer övervakar och fixar systemen. 
Ljudbilden är riktigt skarp och transparent 
med fina placeringar av detaljerna och det finns 
inget som talar för att det skulle handla om ett 
litet klent förstärkeri i fronten.

Mer action med Deadpool och det pressar på 
fint i alla delar av ljudbilden, som har finfina 
placeringar och tydliga konturer. Basen i botten 
ger välbehövlig stadga åt det hela och klarar job-
bet som stabilt fundament riktigt bra.

Med musik i spelarna är grundegenskaperna 
desamma och det är egentligen inga som helst 
konstigheter med ljudet totalt sett. STA-6 har 
en ganska ren och ofärgad grundklang med en 
liten liten rondör, vilket i det här fallet gör det 
lättlyssnat även under en längre period och med 
den mesta typen av material.

NuPrime spelar på med bra flyt och med 
riktigt distinkta anslag på till exempel strängin-
strument och trummor. Även transparensen är 
klart godkänd och detaljer friläggs på ett sätt 
som är absolut godkänt för prisklassen.

Får vi önska oss något så är det lite bättre bett 
med mer kött i ljudet då det i vissa fall blir anin-
gen tunt, men det är i sammanhanget ganska 
små kommentarer då STA-6 presterar riktigt bra 
som både hemmabio och hifi-slutsteg. Klart 
prisvärt! 

NUPRIME STA-6
NUPRIME STA-6
Vad: stereoslutsteg
E�ekt: 2 x 90/1 x 160 Wa  
 (bryggkopplad) i 4 och 8 Ohm
Ingångar: RCA, trigger in
Utgångar: polskruvar
Gain: 28 dB
Ingångsimpedans: 47 kOhm (RCA)
Må
 (B x H x D): 200 x 60 x 184 mm
Vikt: 1,65 kg
Pris: ca 4 000 kr per styck
Info: nuprimeaudio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bryggkopplat hanteras av förklarliga skäl inte låg 
impedans riktigt lika bra, men å andra sidan håller sig 
kuben över taket även i 2 ohm, så även bryggkopplat 
kommer STA-6 att kunna driva tunga laster. NuPrime 
tar sig igenom mätningarna utan problem, de in-
byggda skyddskretsarna är helt automatiska och slår 
till och från snabbt och förutsägbart. Slutar det låta 
sänker du alltså bara volymen lite så kommer ljudet 
tillbaka efter någon sekund. Tyvärr gör dessa duktiga 
skyddskretsar också att vi inte kan mäta strömkapa-
citeten. Intressant är att man tvärt emot egen utsago 
dubblerar effekten i 4 ohm jämfört med i 8 ohm.

 

 

 

 

 

 

 

 
NuPrime STA-6 mäter fantastiskt bra i stereoläget, och 
tack vare den mycket stabila kuben ner i 2 ohm kommer 
slutsteget att hantera även tunga laster utan problem.
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