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iFi AC iPurifier 
Funktion Aktiv strömrening 
/korrigering 
Pris 1.500 kr 
Info www.transientdesign.se/

Summa summarum 
Högeffektiv och bredbandig aktiv 
filtrering. Mycket prisvärd!

Att elnätet är helt avgörande för 
ljudet har många redan insett. Stör-
ningskällorna har ökat exponentiellt 
de senaste 20 åren, så behovet av att 
rena strömmen innan den kommer in 
våra hifi-apparater växer hela tiden.

Det vet alerta iFi vars nya AC 
iPurifier är ett aktivt nätfilter som till 
skillnad från många passiva fungerar 
mycket bredbandigare och filtrerar 
inte bara högfrekventa utan också 
lågfrekventa störningar. Filtret bygger 
på radarteknik från flygvapnet och det 
här är första gången iFi använder det 
i ett AC-filter. Filtret är modulärt och 
reningseffekten ökar ju fler du kopplar 
in, utan den dynamikbegränsning som 
kan inträffa då man adderar flera pas-
siva filter. Filtret indikerar också rätt 
fas liksom om det finns jordkontakt. 
Den har också överbelastningsskydd 
och dessutom kontakt för att ge en 
icke-jordad apparat korrekt jord.

Med allt prat om streaming och 
vinyl, är det lätt att glömma att CD:n 
faktiskt är på gång igen. Det beror 
inte minst på att fler och fler börjat 
upptäcka att man kan hitta begagnade 
CD-skivor för en struntsumma. Dess-
utom är det mindre våghalsigt än att 
köpa gamla medfarna LP-skivor. Men 
för att locka fram det bästa ur mediet 
behövs förstklassig avläsning. Fast det 
är lättare sagt än g jort, för det börjar 
bli ont om nya, renodlade CD-spelare 
och även om man kommer långt med 
en begagnad maskin av bättre snitt, så 
kan de sällan konkurrera med en ren-
odlad CD-transport och separat DAC.

En mer tekniskt sofistikerad trans-
port än NuPrime CDT-8 Pro lär du 
inte hitta för priset. Den är förledande 
liten och nätt, men tar man en snabb 
blick på specifikationerna börjar man 
nästan tro att det är dCS som ligger 
bakom... För vad ska man säga om 
att den kan uppsampla CD-ljudet till 

NuPrime CDT-8 
Pro
Funktion CD-transport med 
uppsampling 
Pris 8.500 kr 
Info www.mychifi.se

Summa summarum 
CD-transport i miniformat, men 
med teknik och ljud i maxiformat. 

svindlande 24-bits/768 kHz PCM-format 
alternativt fyrdubbel DSD (via DoP256-
format)? Ja, en transport som utan 
problem kan kopplas till det absoluta 
toppskicket av dagens D/A-omvandlare! 
Intressant nog gör den en uppsampling 
till megahertzområdet för att sedan 
sampla ner till det format du har valt.

Tillsammans med en precisions-
klocka och en jitterdämpande DSP-
process sägs den här lite ovanliga 
löningen bidra till att reducera tidsfel 
och distorsion till ett absolut mini-
mum. För att bibehålla ren signal får 
du förutom en enkel Toslink också 
transformatorisolerad koaxialutgång, 
balanserad AES/EBU (XLR) men 
dessutom en I2S-utgång (HDMI). 
Det hör till ett av de absolut renaste 
överföringsformaten och bygger på 
att man separerar synksignalen från 
musiksignalen. För det krävs förstås 
en DAC med motsvarande ingång, 
något som vi tyvärr inte hade till 

hands när vi provade den här trans-
porten.

Visst kan man inse betydelsen av 
bra läsmekanik, men själv blev jag paff 
över hur påtaglig skillnaden faktisk var 
mellan att koppla en DAC till en vanlig 
CD-spelare av bättre snitt eller till CDT-
8 Pro. Även i blindtest och via NuPrime 

CD-överföring i referensklass flöt musiken på lugnare och mindre 
kantigt. Och det redan utan uppsamp-
ling. Men har du tillgång till en DAC som 
kan handskas med höga samplingsfrek-
venser, lär du som vi snabbt gå upp till 
högsta frekvens som går och sen aldrig 
ändra!

Ett tekniskt litet mästerverk som 
spelar i en helt annan division än priset 
antyder.      Mats Meyer-Lie

Effektiv strömsanering  
Vi har än så länge bara hunnit 

prova som hastigast, men ett antal 
A/B-tester, med och utan AC iPurifier 
inkopplad i den använda nätlisten, gav 
klara besked. När den kopplas in blir 
basen mycket tydligare, mer omfångs-
rik men framför allt stramare. Uppåt 
i frekvens blir allt så mycket tydligare 
återgivet, men framför allt utan hård-

het. Renare och klarare med större 
dynamisk kontrastverkan.

När den kopplas ur, krymper ljudbil-
den, musiken låter hårdare och elbass-
lingorna är svårare att följa.

Och i dessa sammanhang ter sig 
prislappen riktigt anständig.

Mats Meyer-Lie/Jonas Bryngelsson

PRISVÄRD!PRISVÄRD!
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