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N
uPrime Audio startades 2014 
och är sprunget ur NuForce 
(2005), och kom till genom att 
en av medfinansiärerna, Jason 

Lim, beslöt sig för att gå samman med en 
OEM-tillverkare och helt sonika köpa ut 
NuForces high end-segment. Redan från 
starten har man fokuserat på att bygga 
effektiva kretsar som sedan förpackats, i 
mitt tycke, i högst kompakta och snygga 
lådor. Addera sedan deras fokus på att byg-
ga modern high end-elektronik som inte 
behöver belasta elräkningen onödigt mycket 
(läs klass A) eller för den delen plånboken. 
Så vad kokar det ner till? 

Den tekniska kompetensen inom NuPrime 
samt egen tillverkning gör att både design 
och tillverkning kan göras innanför de egna 
väggarna. Framförallt har NuPrime fokuse-
rat på att utveckla och förbättra strömför-
sörjningen, samt även utveckla egen klass 
D-teknik. Denna ska kanske mer ses som en 
hybridlösning, då den kombineras med klass 
A på ingångssidan.

Hel- och halvformat 
– eller båda delarna? 
NuPrime tar klass-D-hybrid-tekniken in i finrummet. Vi kikar på två olika 

lösningar: en digital i fullstor storlek och en analog i halvformat. 

Text Erik Persson Medlyssning och kommentarer Stefanie Ortner, Jonas Bryngelsson Bild NuPrime

Med den höga tekniska kompetensen, 
har NuPrime själva utvecklat och patente-
rat kretslösningar som möjliggör extremt 
hög bandbredd, vilket i sin tur medför att 
frekvensgången kan hållas linjär inom ett 
intervall från 20 till 500.000 hertz. I tillägg 
till det har man åstadkommit en väldigt hög 
dämpfaktor på hela 400, vilket bidrar till 
att öka framförallt dynamiken. Ett annat 
fokusområde har varit ingångsimpedansen, 
som hos båda de testade produkterna ligger 
på hela 1 Megaohm. Detta innebär att det 
blir en betydligt enklare resa för signalen, 
sett ur signalkällans perspektiv.          

AMG PRA/STA 
– väldesignat halvformat

Vi börjar med att packa upp AMG PRA 
(försteg) och STA (slutsteg) och möts av tre 
väldesignade enheter i halvformat. Samtliga 
enheter har samma formfaktor och design-
språk och är tillverkade i borstat aluminium 
i en sobert grå nyans. Själva NuPrime-log-

gan är faktiskt urfräst ur ett stycke flyg-
plansaluminium och utgör en snygg relief 
på både för- och slutsteg samt fjärrkontroll.

PRA-försteget är enkelt och funktionellt 
och framsidan huserar två rattar, två vipp-
kontakter samt en centralt placerad LED-
display. Den vänstra ratten styr en 
”loudness”-kompensation i fyra 
steg. Detta kan mer liknas vid 
den tilt-kontroll som Quad en 
gång implementerade för att 
balansera ljudet för variansen 
som finns i inspelningar, men 
även vid lyssning på exempelvis 
lägre volym. NuPrime själva pekar primärt 
på att funktionen bör användas för att 
kompensera för basresponsen hos mindre 
högtalare, men vi kom att använda den 
framgångsrikt för att balansera ut tonalt 
ljusare elektronik och golvhögtalare vid ett 
tidigare testtillfälle (se H&M nr 9/2021). 
Även om puritanerna vrider sig vid tan-
ken på tonkontroller, har jag, när de är 
korrekt implementerade, funnit dem mer 
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än behjälpliga för att få till en balanserad 
återgivning.  

Den högra ratten har tre funktioner, och 
förutom att fungera som volymkontroll, 
kan vi trycka in ratten för att slå 
på eller av försteget eller byta 
ingång. För att slå på eller av 
får vi trycka in volymratten i 3 
sekunder och ett snabbt tryck 
gör att vi kan välja vilken ingång 
som ska vara aktiv. Med den 
vänstra vippkontakten kan vi väl-
ja två alternativ för utgående förstärkning 
(2,1 eller 3,2 gångers gain) för att finjustera 
matchningen med slutstegen. Den högra 
vippkontakten justerar absolut fas (normal 
eller inverterad).

På baksidan hittar vi enbart analoga in- 
och utgångar varav vi på ingångssidan har 
tre RCA och en uppsättning balanserade 
XLR och på utgångssidan hittar en uppsätt-
ning av vardera. På insidan har NuPrime 
arbetat extra för att verkligen isolera ljudsig-
nalen från strömförsörjningen. Förutom att 
placera för-förstärkarkretsen och inkomman-
de ström på separata kort, appliceras extra 
isolerande lager mellan de två korten för att 
ytterligare minimera oönskad interferens.

På ingångarna har NuPrime använt bred-
bandiga J-FET (MUSES8920) operations-
förstärkare som arbetar i klass A tillsam-
mans med den digitala volymkontrollen 
(MUSES72320). Fjärrkontrollen är en sta-
dig pjäs tillverkad i aluminium i samma 
designspråk som PRA/STA. Att kalla den 
ergonomisk vore en överdrift, men den är 
lika snygg som den är solid. Knapparna är 
faktiskt kulor tagna från kullager så det 
både andas och känns som ett tungt meka-
niskt hantverk.    

Pressreleasen ståtar med ”Beyond Trans-
parent” och det höjer såklart förväntningar-
na. En central del i designen av både AMG- 

och Evolution-serien är en hög ingångsim-
pedans. Samtliga ingångar är specificerade 
till 1 Megaohm! 

AMG STA är ett klass D hybridstereosteg, 
som enkelt kan förvandlas till ett mono-
steg med hjälp av en vippbrytare. I mono-
läge används höger ingång (RCA eller XLR) 
för att mata signal till de bryggkopplade 
förstärkarna och ett kopplingsschema visar 
vilka högtalarutgångar som är aktiva. STA 
levererar 2x130 watt (8 Ohm) i stereo och 
det hoppar upp till 300 watt (8 Ohm) i mono.

NuPrime har varit en av pionjärerna 
inom klass D-tekniken och det märks, för 
det handlar om en helt igenom egen design 
från grunden. I och med detta har de alltid 

legat i framkant både med avseende på att 
pressa prestanda såväl som specifikationer. 
Förutom den höga ingångsimpedansen har 
NuPrime pressat upp switchningsfrekvensen 
för klass D till 700 kilohertz. Båda dessa 
grundläggande drag i designen delas med 
Evolution-serien.

Tar vi en titt på framsidan hittar vi en 
vippkontakt för på/av samt en LED som 
indikerar status. Baksidan rymmer förutom 
fyra högtalarterminaler, XLR- och RCA-
ingångar, två vippbrytare för att ställa om 
mellan stereo- och monoläge samt att skifta 
mellan XLR och RCA. Lyfter vi på locket 
hittar vi en stor ringkärnetransformator 
placerad i framkant. Komponentdensiteten 
är hög, men NuPrime har nyttjat utrymmet 
väl och signalvägarna är föredömligt korta.  

Lyssningsintryck 1 
Vi börjar med att lyssna till AMG-PRA 
tillsammans med AMG-STA i stereo. Under 
detta test kommer vi att köra med enbart 
digitala signalkällor, då inga analoga för 
tillfället stod till buds. En Chord Hugo 2 
kopplades in via RCA-ingången och NuPri-
mes Evolution DAC anslöts via XLR. Som 
mediaspelare användes en Astell & Kern 
SR25 kopplad via USB till Hugo 2 eller 
Evolution DAC. 

Kombinationen AMG-PRA och AMG-
STA bildar en vacker symbios, inte bara 
utseendemässigt. Ljudet som de presenterar 
tillsammans är musikaliskt engagerande i 
princip oberoende av vad vi lyssnar till. 
Återgivningen kännetecknas av ett avslapp-
nat lugn som kombineras med mjuk analog 
värme. Lägg till fin svärta och hög dynamik 
och vi har ett stereoslutsteg som redan nu 
presterar mer än vad priset indikerar.
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urfrästa loggan. Notera den röda signalvägen som visar att den högra linjeingången 

samt de övre högtalarterminalerna används i monoläge.
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Ljudbilden upplevs rejält bred och är 
avslappnat tillbakalutad. Detaljerna finns 
där utan att kastas i ansiktet. Vi passar 
på att testa ”loudness”-kompenseringen, 
men i denna uppställning, B&W 702S2 
och med välvald musik och ljudnivå, 
föredrar vi förbikopplat läge, till skillnad 
mot när Monitor Audio Bronze 500 var 
inkopplade (se H&M nr 9/2021). Även 
de två olika gain-lägena testas och vi kom 
att lämna vippan kvar i läget hög (efter 
ljudnivåmatchningarna). Att AMG-STA 
är ett högkvalitativt stereosteg råder det 
ingen som helst tvekan om, men hur mycket 
bättre blir det om vi får använda två brygg-
kopplade enheter? 

Riktigt mycket bättre ska det snabbt visa 
sig. Vi lyssnar till Daft Punks Get Lucky 
och nu har vi både en högre upplösning 
och större kontroll av de nedre oktaverna. 
Nyanserna i Nathan Easts plockande på 
basen kommer fram i en annan dager sam-
tidigt som även andra små nyanser ges ett 
större utrymme. Stereobredden utvidgas 
något, men framförallt ökar stereodjupet. 
Den totalt sett utökade stereobilden gör att 
instrument och röster ges mer utrymme och 
vi får lättare att följa individuella instru-
ment.

Lägg därtill att allt presenteras mot en 
djupare svärta, med en högre dynamik och 
på det hela taget med ett större lugn. Vi 
kan pressa ljudnivån långt över vad som är 
hälsosamt utan att AMG-STA tappar grep-
pet. Det är helt enkelt svårt att gå tillbaka 
till att bara köra med ett stereosteg efter 
att upplevt förbättringen. Den som väljer 
att börja med ett slutsteg för drift i stereo 
kommer absolut inte att bli besviken, men 
det finns som sagt mycket mer att hämta. 
Om inte annat hägrar en högst belönande 
uppgradering i framtiden.                 

Evolution DAC/One 
– referensnivån

Vi växlar upp en klass och går till fullfor-
mat med Evolution DAC i kombination 
med de två monoslutstegen Evolution One. 
Tittar vi tillbaka i backspegeln och jämför 
med föregående referensmodell, DAC-10, 
ser vi att Evolution DAC i princip också 
är en från grunden helt ny konstruktion. 
Nu handlar detta inte bara om en ren D/A-
omvandlare, utan med på köpet får du även 
en fullfjädrad förförstärkare. Ett sparsma-
kat designspråk går igen rakt igenom alla 
NuPrimes produkter och i mina ögon är de 
slimmade smala lådorna med avfasade fron-
ter riktigt snygga och färgvalet står mellan 
silver eller svart. 

Tar vi en titt på framsidan finner vi likt 
AMG två rattar på vardera sidan om en 
centralt placerad display, där den vänstra 
kontrollerar av/på (tryck) samt val av källa/
menyval (vred) och den högra volymen 

(vred) samt mute/unmute (tryck). Utöver 
detta används båda rattarna för att navigera 
runt och göra val i menyerna som är 
lättöverskådliga.

Baksidan pryds av sju anslutningar, där 
vi bland annat hittar både balanserade och 
obalanserade utgångar. Spänningsnivån på 
utgångssidan kan justeras i två lägen för 
både de balanserade (4 eller 8Vrms) och 
obalanserade (2 eller 4Vrms) utgångarna för 
bästa anpassning mot valda slutsteg.

På ingångssidan hittar vi förutom dubbla 
koaxiala elektriska och optiska ingångar 
en IIS/DSD-ingång som använder HDMI-
gränssnittet för överföring. Här ska vi alltså 
inte försöka oss på att koppla in en HDMI-
kabel från vår Blu-ray-spelare utan denna 
ingång är enkom för IIS/DSD-data. För-
utom detta återfinner vi en USB-B-ingång 
samt AES/EBU. Intressant nog känns fjärr-
kontrollen som följer med Evolution DAC 
enklare i designspråket än till AMG PRA, 
med sin logga i relief och upphöjda kan-

Evolution DAC håller en låg profil men formgivningen är g jord med omsorg och 

vinklarna väl valda. Baksidan erbjuder förutom sedvanliga analoga och digitala ingångar 

även en IIS/DSD-ingång via HDMI-gränssnittet. 

NuPrime AMG STA NuPrime Evolution DAC

Kretskortet Kretskortet 

har fått har fått 

extra jord-extra jord-

ning för att ning för att 

skydda mot skydda mot 

interferens. interferens. 

Den helt nya Den helt nya 

klass D-kret-klass D-kret-

sen som sen som 

switchar switchar 

med 700 kHz.med 700 kHz.

Ett tredje Ett tredje 

ordningens ordningens 

AC-filter AC-filter 

ser till att ser till att 

reducera reducera 

högfrekvens-högfrekvens-

störningar. störningar. 

En föredömligt väldesignad insida. 

Notera AC-filtret längst ner till höger i 

bild som sedan matar de två inkapslade 

C-kärnetransformatorerna. 

Ringkärnetrans-

formatorn har 

tillverkats med en 

speciallindning vilken 

ska klara 30% högre 

toppeffekt jämfört 

med liknande trans-

formatorer. 
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ter. Tillverkad i aluminium med samma kul-
lagerknappar, men en knapprad bredare och 
med avfasade kanter, kan sägas är vad som 
skiljer i stort.     

En titt under locket och ögonen får vila på 
en tämligen väldesignad insida. Mina ögon 
fastnar vid strömförsörjningen som NuPrime 
lagt ner möda på att designa. Strömmen går 
direkt från ingången igenom ett AC-filter 
som enligt NuPrime ska reducera högfrek-
vent brus med minst 20 dB (100 kHz till 
5 MHz). För kraftförsörjningen ståtar två 
C-kärnetransformatorer inkapslade i rostfritt 
stål (för skärmning), vilka har ett minskat 
läckflöde relativt konventionella ringkärne-
transformatorer. En väl tilltagen kondensa-
torbank på cirka 70.000 mikrofarad säkrar 
upp strömförsörjningen.  D/A-omvandlingen 
sköts av en 32-bits ESS Sabre (ES9038Pro) 
vilket i dagsläget markerar state-of-the-art. 
Lägg till möjligheten att internt sampla upp 
PCM till 768 kHz och DSD64 till DSD512 
samt avkoda MQA och vi har minst sagt 
höga förväntningar. 

Som ersättare för Reference 20 utveck-
lade NuPrime Evolution One, som idag utgör 
toppmodellen på slutstegssidan. Det enda 
vi hittar på framsidan är en snyggt diskret 
placerad av-/på-knapp samt en diod som 
indikerar status. Baksidan är nästan lika spar-
smakad med en balanserad och en obalanse-
rad ingång och en vippbrytare för att välja 
mellan vilken ingång som ska vara aktiv. De 
två guldpläterade WBT-terminalerna borgar 
för en bra koppling oavsett om det handlar 
om ren kabel, spadar eller banankontakter. 
WBT-polskruvarna kan dras åt rejält vilket 
garanterar ett fullgott kontaktryck.  

En titt på insidan och det råder ingen tve-
kan om att vi har med klass D-teknik att 
göra. Förutom två små nätta kylflänsar mon-
terade på förstärkarkretsarna, finns det inga 
andra ytor som kräver någon större konvek-
tiv kylning. Snyggt och prydligt är det även 
här, med föredömligt korta signalvägar där 
intern kopparräls används istället för kablar. 

Kretskortslösningarna är närmast föredömligt 
exemplarisk. Nätdelen är väl avskärmad från 
förstärkarkretsen och längst fram i fronten 
finner vi en väldimensionerad kondensator-
bank, sett såväl till storlek och fördelning. 

Tar vi en titt i inställningarna så erbjuds 
möjligheten att välja mellan ett antal digitala 
filter förutom upp-sampling av insignalen. 
Det ska poängteras att vid tiden för test-
tillfället gjordes inga djuplodande jämförel-
ser av filtrens inverkan. Här finns det alltså 
potential att gräva fram mer prestanda, eller 
åtminstone anpassa prestanda efter behov. 
Den interna upp-samplingen har påvisat en 
positiv inverkan på visst material ibland, och 
ibland inte, eller åtminstone inte hörbart i vår 
testuppställning. Därför har vi under testet 
främst valt att lyssna till musik i den samp-
lingsfrekvens inspelningen gjorts. 

Lyssningsintryck 2
Att vi har klivit upp en nivå ger sig till känna 

nästan omgående. Att vi har att göra med 
extremt neutral elektronik slår liksom an 
redan vid första spåret. Det som också märks 
direkt är den kraft och dynamik som DAC/
One-kombon kan presentera. Det finns helt 
plötsligt fler nyanser att studera i ”gråska-
lan” och det som tidigare kanske legat dolt, 
kommer fram i ljusan dager oavsett om det 
är smickrande eller inte. DAC/One-kombi-
nationen maskerar ingenting och kommer 
obevekligen att avslöja brister i resterande 
signalkedja eller för den sakens skull brister i 
din rumsakustik.

Har du ett stökigt och oförlåtande rum 
kommer du per omgående få det tydligt för-
klarat för dig. Ljudet som målas upp är stort 
och luftigt med en bred och djup ljudbild helt 
utan brus. Det är aldrig några problem att 
följa enskilda instrument eller sångare då de 
ges gott om utrymme. 

Vi lyssnar till Cowboy Junkies, ”The 
Trinity Sessions”-inspelningen från 1988, 
som gjordes i en kyrka i Toronto under en 
och samma dag och vid tillfället användes 
också endast en mikrofon. Enligt en artikel i 
”Sound on Sound” var samtliga musiker pla-
cerade i en cirkel runt mikrofonen. Sångaren, 
Margo Timmins, placerades utanför medan 
hennes röst återgavs via en Klipsch Heresy-
monitor placerad i mitten av cirkeln omgiven 
av de övriga musikerna. Det är en enastående 
bedrift att lyckas uppnå den tonala balansen 
och efterklangen med endast en enda mik-
rofon med hänsyn till vald inspelningsplats.

Inspelningen är både intim och rymlig 
på samma gång, då Margo Timmins röst 
kommer nära samtidigt som efterklangen 
hos både trummorna och gitarrer återspeglar 
akustiken i kyrkan. Att man valt att lämna 
det mesta ”orört” i mixen ger sig till känna 
i form av lite väl mycket energi i 5–8-kilo-
hertzområdet. När Margo träffar s-ljuden i 
”sweet” visslas de emellanåt fram. 

Evolution DAC/One mejslar ut rymden 
i inspelningen på ett sätt som jag tidigare 
aldrig har upplevt. Känslan att vara på plats 

Evolution One står precis som DAC på resonansdämpande fötter, vilket tillsammans 

med en moderat temperaturutveckling möjliggör att enheter kan stackas. Högtalarut-

gångarna utgörs av ordentliga WBT-terminaler.   

Intern spetskompetens ger teknisk 

spjutspetsprestanda 

Korta signalvägar/genomtänkt design

Dynamiken

 

Obarmhärtiga sanningssägare 
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har aldrig varit så total. Det känns som att 
jag enkelt kan urskilja exakt vart i cirkeln 
respektive musiker är placerad. Margo’s röst 
är torr och luftig och intensitetsskiftena är 
tydliga. S-ljuden visslas, precis som de ska, 
fram utan att det blir för mycket. 

Vi växlar över till Daft Punks ”Random 
Access Memories” och lyssnar till bland 
annat Get Lucky för att höra hur kom-
binationen presterar när den får lite mer 
basinnehåll att arbeta med. Det är inget 
snack om saken att här finns det mer kraft 
i botten. Basåtergivningen är inget annat 
än reptilsnabb och nu låter det mer full-
vuxet än med AMG PRA/STA. Inte för att 
AMG/STA gör bort sig på något vis, utan 
snarare gör det oförskämt bra i förhållande 
till prislappen. Vi har bara nått nästa nivå i 
upplösning, kontroll, dynamik och samman-
hållning över hela frekvensregistret, vilket 
är vad vi önskar, men kanske inte alltid får 
när vi går upp i pris.   

När vi så kom mot att avrunda testningen 
slog det mig att vi måste testa att använda 
AMG PRA som försteg tillsammans med 
DAC/One. Inte för att jag förväntade mig 
att PRA-försteget skulle addera något i mer-
värde till vad vi redan hade hört. Men det 
skulle visa sig vara en högst intressant upp-
levelse. I ett av våra testrum, som jag klassar 
som akustiskt stökigt även en bit högre upp 
i frekvens, blev upplevelsen av att koppla 
in PRA i kedjan något av ett ”plåster”. Det 
här ska inte läsas nedlåtande. Det som PRA 
adderade var en analog värme och en mer 
förlåtande hantering av den annars så totalt 
avslöjande supertransparenta återgivningen. 

Det säger snarare mer om hur viktigt det är 
att ha utmärkta förutsättningar rakt igenom, 
när vi har med elektronik av högsta kalibern 
att göra.  

Slutsatser
NuPrime utmärker sig på flera sätt med allt 
från tekniska lösningar till enastående ljud-
kvalitet. Jag vågar påstå att NuPrime flyttar 
gränsen framåt för vad som kan åstadkom-
mas med klass D-teknik och om inte annat 
har de definitivt minskat gapet (om det nu 
ens finns något) till andra förstärknings-
principer. 

Om vi börjar med kombinationen AMG 
PRA/STA så bjuder denna på ett insteg till 
high end med ett pris/prestanda-förhållande 
som är svårt att överträffa. Speciellt gäller 
detta STA-slutstegen. Stort plus för möjlig-
heten att kunna börja med ett stereosteg 
som när lusten faller på och plånboken till-
låter, kan byggas på med ytterligare ett och 
då bryggas för monodrift. Denna uppgrade-
ringsresa är absolut värd att utforska, men 
gör det inte för tidigt om du inte har råd – 
har du en gång testat uppställningen, är ste-
get tillbaka betydligt svårare att acceptera.   

AMG PRA är ett analogt försteg som 
dessutom tillåter dig att loudness-kompen-
sera på ett korrekt sätt med en slags tilt-
kontroll. Personligen tolkar jag detta som 
meningen bakom AMG-seriens användande 
av ”Beyond Transparent”, för den beskriv-

ningen passar annars ordagrant in på Evolu-
tion DAC. PRA/STA-kombinationen snärjer 
en med ett musikaliskt driv oavsett musik-
genre. Lägg till en analog inbjudande värme 
och det är lätt att falla pladask för denna 
elegant designade halvformatskombination.   

Evolution DAC tillsammans med mono-
blocken Evolution One är inget annat än 
en uppvisning av high end klass D-teknik 
av idag. Här serveras vi en extremt trans-
parent, högupplöst och neutral återgiv-
ning till den grad att den tydligt kommer 
belysa bristerna i kringutrustning. De är 
obarmhärtiga sanningssägare som bjuder 
på en ovanligt stor ljudbild i både bredd 
och djup. Den höga dämpfaktorn lyser ige-
nom, för det dynamiska omfånget är minst 
sagt imponerande och anslaget vid snab-
ba transienta basförlopp är reptilsnabbt. 
Enskilda detaljer, instrument och röster ges 
gott om utrymme och det är lätt att följa 
med i individuella prestationer, samtidigt 
som helheten och homogeniteten över hela 
frekvensregistret sitter som en smäck. Refe-
rensklass!  H&M

AMG STA i stereoläge klarar kubtaket väl i 

8 och 4 ohms laster. Hanterar även 2 Ohms 

last relativt väl för att sedan tappa ner 

mot 1 ohm. Gick inte att strömmäta.

Evolution One klarar kubtaket vid 8 och 4 

ohms laster, men tappar därefter ordent-

ligt. Besvärliga högtalare med låg impe-

dans kan därmed utgöra ett problem. Gick 

inte att strömmäta.

sera på ett korrekt sätt med en slags tilt-
kontroll. Personligen tolkar jag detta som 
meningen bakom AMG-seriens användande 
av ”Beyond Transparent”, för den beskriv-

NuPrime AMG PRA
Funktion Förförstärkare  

Pris 18.490 kr

Ingångar 3 par RCA, 1par XLR

Utgångar 1 par RCA (2Vrms), 1 par XLR 

(4Vrms) 

Mått (BxHxD) 23,5x5,5x30 cm 

Vikt 2,5 kg   

NuPrime AMG STA
Funktion Stereo- och monosteg

Pris 17.490 kr

Angiven effekt 2x130W/8 Ohm; 300W/8 Ohm)

Ingångar 1par RCA, 1 par XLR 

Högtalarkontakter 2 par

Mått (BxHxD) 23,5x5,5x28,5 cm 

Vikt 4 kg 

NuPrime Evolution DAC
Princip D/A-omvandlare, digitalt försteg

Pris 38.990 kr

Ingångar USB-B, IIS/DSD, koaxial (elektrisk), 

2 optiska TOSLINK, AES/EBU

Utgångar 2 par XLR (8Vrms/4Vrms), 2 par 

RCA (4Vrms/2Vrms)

Mått (BxHxD) 43x5,5x31,5 cm

Vikt 5,2 kg 

BRA
KÖP!
BRA
KÖP!

TOPPKLASS!TOPPKLASS!

NuPrime Evolution One
Funktion Monoslutsteg

Pris 47.990 kr/styck

Angiven effekt 240W/8 ohm

Ingångar 1 RCA, 1 XLR, 1 triggeringång

Högtalarkontakter 1 par 

Mått (BxHxD) 43x6,7x37,2 cm

Vikt 8,8 kg/styck

Info mycaudio.com, nuprimeaudio.com 

Högtalarkontakter 2 par

Mått (BxHxD) 23,5x5,5x28,5 cm 

Vikt 4 kg

NuPrime Evolution One
Funktion Monoslutsteg

Kringutrustning
Kablar Audioquest högtalarkablar och XLR

D/A-omvandlare Chord Hugo 2

Högtalare Bowers & Wilkins 702 S2, 

Monitor Audio Bronze 500 G6
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