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Med någon av dessa, kan man förvandla telefonen 
– eller laptopen – till en riktigt högklassig musikspela-
re. Vi kikar på portabla alternativ från Audioquest, 
iFi och NuPrime. Text Olle Linder Bild H&M, respektive tillverkare

F
örra sommaren köpte jag en ny 
mobiltelefon och valde en Huawei 
P30 Pro. Det som fällde avgörandet 
var hur den fungerar som kamera, 

jag är fortfarande mycket nöjd. Men om jag 
valt efter ljudkvalitet, hade resultatet för-
hoppningsvis blivit något helt annat, för den 
här mobilens egenskaper som musikspelare 
håller inte samma klass. 

Så jag har valt en mer otymplig lösning, jag 
använder en separat så kallad DAP – en bär-
bar musikspelare. Ett annat alternativ är att 
ansluta en hörlurs-DAC till telefonen. Då tar 
den lilla extra lådan den digitala signalen och 
omvandlar den till en analog signal. Sedan är 
det bara att ansluta ett par hörlurar.

Det är inte alltid en så elegant lösning, men 
ljudkvaliteten snäppas upp ordentligt, har det 
visat sig. Och nu har jag har tillbringat en sen 
semester med tre portabla hörlurs-DAC:ar:
Audioquest Dragonfly Cobalt 3.200 kr
iFi hip dac 1.700 kr
Nuprime Hi m-DAC 1.600 kr

Alla tre har olika prioriteringar, priserna 
ligger i intervallet 1.600 till 3.200 kronor, så 
visst kompromissas det – du får själv välja 
vilka som är dina viktigaste parametrar.

De senaste elva åren har jag mest arbetat 
med videoproduktion. Jag använder ett par 
standardlurar vid filmning och redigering, 
Sennheiser HD 25 II. Vid redigering lyss-
nar jag via en hörlurs-DAC, en Audioquest 
Dragonfly Red. Så den kombin har fått följa 
med som referens. Liksom mina vanliga hör-
lurar, Sennheiser HD 800 och IE 800. Även 

om det dyker upp nya och spännande 
lurar mest hela tiden, så förblir jag 
en Sennheiser-man. Jag har också 
använt min DAP som referens, Astell 

& Kern SP15.
De tre hörlurs-DAC:arna i detta test 

går givetvis att köra direkt in i en stereo 
eller som ljudkort i en dator, det har jag 

testat, men till 95 procent har jag lyssnat 
med telefon och lurar.

Jag har använt Audioquest Red sedan den 
kom och var givetvis mycket nyfiken på hur 
den nya Dragonfly Cobolt står sig. Utseendet 
är detsamma, även om den nya modellen är 
lite bulligare. Det är helt enkelt en knubbig 

USB-sticka med ett hörlursjack på kortsidan.
Skillnaden mellan Red och Cobalt ser på 

pappret mest ut att handla om att några chips 
är uppgraderade, bland annat själva DAC-
chipset till ESS:s flagskepp för bärbart ljud, 
ES9038Q2M.

Det här en extremt lättanvänd hörlursdac, 
jag behövde bara ansluta den bifogade deci-
meterkorta kabeln mellan pinnen och telefon, 
samt plugga in hörlurarna.

Den har ingen volymkontroll, tar bara bas-
filer, glöm DSD, DTS och allt extremt hög-
upplöst. Men hur låter den då i förhållande 
till Dragonfly Red?

Familjelikheten är slående, samma klang 
och lika lättlyssnad. Det är inget problem 
att lyssna timme efter timme. Mina öron har 
inte blivit trötta. Ljudbilden är stor, Sennhei-
ser HD 800 ger rättvisa därvidlag. Och de 
lurarna kan verkligen ge en stor ljudbild. Den 
gamle trotjänaren Jose Carreras och Misa 
Criolla låter verkligen stort. Imponerande 
stort och kommer närmast referensen, men 
inte riktigt ända fram.

Det samma sker med The Weavers Ram-
blin’ Boy från klassikern ”Reunion at Carne-
gie Hall”. Audiofilmys med allsång och gås-
hud. Snyggt inspelat, fyllig klang och gåshud. 
Låter imponerande stort.

Cobalt förmår att smiska till ordentligt 
med Front 242, mycket information om vad 
som sker i alla register, inte minst alla synt-
trummor högre upp i frekvenserna. 

Så här långt kan det gälla såväl den äldre 
Red-modellen som kostar drygt 2.200 kronor 
som den nya Cobalt-modellen som kostar en 
tusenlapp till. Skillnaden ljudmässigt är inte 
stor. Jag får en lite mer nyanserad basåtergiv-
ning, den blir tajtare och mer detaljerad. Men 
som sagt, skillnaderna är inte stora.

I vilket fall är Audioquest Dragonfly 
Cobalt min klara favorit i denna grupp.

iFi hip dac är bokstavligen störst i den här 
trion. Det är också den enda som har batteri-
drift, tre timmars laddning ska räcka upp till 
tolv timmar. Driftstiden beror givetvis på hur 
tröga de anslutna hörlurarna är och hur högt 
du spelar. Det gäller även de andra hörlurs-
DAC:arna, som ju tar sin strömförsörjning 
direkt från telefonen.

En annan bra sak är att hip dac:en har en 

Audioquest
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Balanserad körning
Det är inte alltid lätt att ha all nödvändig utrustning 
på plats. Som exempelvis en balanserad kabel 
med 4,4-millimeterskontakt i spelar/förstärkarän-
dan, vilket saknades i Olles testarsenal. Vi hade 
fått tips om att iFi hip-dac verkligen borde köras 
också i balanserat läge, så det fick vi ju lösa.

På redaktionen fanns redan ett par HiFiMAN 
Sundara och så fick vi låna en specialkabel 
från just HiFiMAN från den svenska distributören 
Tranisent Design. En kabel med dubbla 3,5-mil-
limeterskontakter i hörlursänden och 4,4 i förstär-
karänden.

Sagt och g jort, jag började lyssna med den 
vanliga, medföljande och obalanserade kabeln. 
Och så bytte jag till den balanserade. Jamen oj, 
vad var det egentligen som hände? Det låter vare 
sig som samma lurar eller förstärkar-DAC, så 
stora är skillnaderna i det här fallet. Så mycket 
mer, större och kraftfullare. 

Och tro nu inte att det enbart är nivå, för 
det är det inte, det låter väldigt, väldigt mycket 
bättre.

Nu är det ju så, att bara kabeln kostar 1.500 
kronor, det vill säga nära på lika mycket som 
hip-dac:en, så bara kabelbytet lär ha kunnat lyfta 
återgivningen en del, oaktat den balanserade 
kopplingen.

Hur som, köper du en hip-dac, bör du göra allt 
du kan för att köra den balanserat, då den låter 
som en helt annan apparat!

Jonas Bryngelsson

HiFiMAN Balanced cable
Funktion Balanserad kabel, 4,4 mm till 2x3,5 mm
Pris 1.500 kr
Info transientdesign.se
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kontroll för extra basförstärkning, det gillar 
mina IEM (in-ear-monitorer... RED), även 
om jag gärna sett ett halvläge. Vidare finns 
det en omkopplare för hur mycket förstärk-
ning du vill ha, det vill säga öronploppar eller 
stora hörlurar. Dessutom finns det volymratt. 
Slutligen finns det förutom ett 3,5-millimeters 
minijack för hörlurarna även ett balanserat 
4,4-millietersjack. Det är inte en viktig para-
meter för mig, och jag har inte haft några 
passande lurar att testa den funktionen med, 
jag har bara använt konventionellt kopplade 
lurar. 

iFi hip dac driver de stora lurarna utan 
problem. Audiofilinspelningar med Baltimore 
Consort – medeltidsmusik – återges avslapp-
nat och med ett stort inspelningsrum. Rösten 
låter något mer beslöjad än när jag spelar 
samma musik via Astell & Kerns spelare och 
basen blir då också tydligare, men det låter i 
vilket fall fullt njutbart. 

Samma sak gäller för Misa Criolla och 
annan akustiskt väl inspelad musik. Så länge 
den är gles så låter det mycket bra. Men 
med mer hårdför musik hårdnar det hela och 
resultatet blir mindre avslappnat. 

I vilket fall, med hänsyn till priset så är 
det här favoriten. Hip dac är lite större än de 
andra, men det är inte värre att den får plats i 
innerfickan tillsammans med telefonen.

Min erfarenhet är att iFis D/A-omvandlare 
alltid är intressanta att lyssna på. Det här är 
en riktigt vettig produkt som definitivt är 
prisvärd.

Nuprime Hi m-DAC är den här gruppens 
underbarn. Stor som en vanlig legobit och 
med en vikt på uppskattningsvis 20 gram 
lyckas de få till en monster-DAC som tar 
mer eller mindre allt. Precis som iFi:s kan 
den hantera DSD 256 och så vidare. Och 
dessutom har den en optisk utgång och två 
tryckknappar som volymkontroll.
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Men den extrema miniatyriseringen har 
ett pris. Det här är den hörlurs-DAC som har 
svårast att få Sennheiser HD 800 att blomma. 
Nuprimes DAC trivs helt enkelt bäst med in-
ear-lurar. Låt vara att jag har använt kinkiga 
lurar.

Så in med ploppar och på med belgisk 
hårdsynt, då blir det riktigt roligt. Med stora 
lurar blir det inte lika övertygande, kontrol-
len i basen blir mindre fullödig. Det samma 
sker med Ane Bruns Those Days, med in-
ear kommer den där riktiga djupbasen med 
och det låter avslappnat och klangmässigt 
neutralt. 

Nuprimes hörlurs-DAC påminner om 
en racercykel, under rätt förutsättningar är 
det ett förträffligt fordon. Den får med gott 
om detaljer i ett minimalt format. Med rätt 
lurar spelar denna minimala burk mycket 
avslappnat och har en fullt godkänd ljudbild. 
Det finns med massor med övertoner i den 
lite smått elaka akustiska gitarren på Linda 
Thompsons Nice Cars. De övre registren 
återges bra!

Kort sagt: När storleken är viktigast och 
lurarna är lättdrivna.

Slutsats
En hörlurs-DAC snäppar upp ljudåtergiv-
ningen från telefonen rejält. De här tre för-
bättrar samtliga min Huawei-telefon. De 
har varsin profil, och jag föredrar definitivt 
Audioquest Cobalt rent ljudmässigt. Men den 
är ju också ”dyrast i test”. 

Jag är inte särskilt intresserad av att kunna 
spela extremt högupplöst med ett minimalt 
format, som är Nuprimes styrka, eller växla 
mellan balanserade lurar och kunna trycka på 
extrabas med rejält med effekt – iFi. 

Men oavsett vad du väljer, pröva först med 
dina egna lurar. 

Och dina egna öron.   H&M

kontroll för extra basförstärkning, det gillar 
mina IEM (in-ear-monitorer... RED), även 
om jag gärna sett ett halvläge. Vidare finns 
det en omkopplare för hur mycket förstärk
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iFi

NuPrime

DAC Pris Chips MQA? Max sampling Volym-
kontroll

Ingångar Ugångar Utnivå Info

Audioquest 
Dragonfly 
Cobalt

3.200 kr ESS 
ES9038Q2M

Ja 24/96 Nej USB-A 3,5 mm 2,1 V 600 Ohm hifiklubben.se, 
audioquest.
com

iFi hip dac 1.700 kr Burr-Brown 
DSD1793 DAC

Ja DSD 256 PCM 384 Ja USB-A hona 
USB-C lad-
dare

3,5 mm, 4,4 
balanserad

3,2V 600 
Ohm SE 6,4 
V 600 Ohm 
balanserat

transientde-
sign.se, ifi-
audio.com

Nuprime 
Hi-mDAC

1.600 kr Cirrus Logic 
CS43131

Ingen uppgift DSD 256 PCM 384 Ja USB-c 3,5 mm, 
optisk S/PDIF

2 V 600 Ohm mycaudio.com, 
nuprimeaudio.
com
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