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Xindak XA 6950 (09) er nå blitt 
en hybrid forsterker med rør i 
linjedelen og 2x3 par av San-
ken transistorer på utgangen. 

Den opprinnelige transistorutgaven av 
6950, som fremdeles produseres, hadde 
2x4 par Sanken på utgangen og den 
gikk i ren klasse A til ca 30 W. Utgangs-
effekten på den utgaven ble oppgitt til 
100W RMS, mens 09 oppgis til 130W. I 
inngangsdelen anvendes 1 stk 6922 rør 
per kanal. 

På baksiden har 09 utgaven også 
USB-inngang - altså innebygd DA-
konverter. 

Av andre nyheter er det verdt å nev-
ne at den norske importøren legger ved 
en nettkabel av den gode (og dyre) sor-
ten – fl ott! Så har den da også beveget 
seg en del prisklasser oppover – men 
den framstår fremdeles som en gedigen 
og svært konkurransedyktig pakke til 
prisen. Den har lagt på seg enda et par 
kilo slik at kiloprisen havner på under 
500 kr – svært akseptabelt. Gjenstår 
altså å nevne de enorme kjølefl a-
tene, den digre strømforsyningen, det 
elektroniske rattet som er volum, den 
massive fjernkontrollen og det tydelige 
displayet i blått. Som før altså. Og det 

fjernøstlige designet – fremdeles smak 
og behag. 

På baksiden fi nner man tre linjeinn-
ganger og en balansert inngang med 
standard XLR samt USB-inngang. Alt er 
av god kvalitet, også høyttalerutgangen 
som både tar solide spader og bana-
ner. Heldigvis har den også avtagbar 
nettkabel – og her får du som sagt med 
en av ekstra god kvalitet fra den norske 
importør. Audiofoni sender dessu-
ten med 2 stk Tesla New Old Stock 
(verdi kr. 1200.-) samt Duenda Criatura 
demperinger for rørene (verdi kr. 300). 
Dessuten er kraftverket utstyrt med 

Heavy Mama

Det begynner å bli en del år siden vi testet denne 
kolossen av en tungvekter i budsjettklassen – faktisk 
nærmere fi re år. Her er den tilbake – dyrere, men 
tilsynelatende identisk. Men det er kun utenpå! 

AV ANDERS ROSNESS

Budsjettreferansen Xindak 6950(09) integrert forsterker:333
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skikkelige føtter – av gummi eller noe 
sorbothaneliknende. Bra! 

NB!Testeksemplaret kom med en god 
norsk nettkabel, men er dessverre ikke 
utstyrt med de nevnte oppgraderinger. 
Min erfaring tilsier at dette vil løfte 
gjengivelsen som jeg beskriver enda ett 
hakk. 

LYDEN
Denne gangen var vi jo forberedt. Det 
kolossale kraftverket tar kontroll, og 
selv om det låter litt grovkorna de 
første timene, hadde vi store forhåpnin-
ger om at lyden ville falle på plass etter 
hvert – og det gjorde den selvfølgelig. 
Denne forsterkeren må være varm for å 
nytes fullt ut – så din strømleverandør 
kan bare gni seg i hendene!

Det er særlig gjengivelsen av bunn-
oktavene som skiller denne Xindak fra 
alle budsjettforsterkere vi har testet 
så langt. Ved alle nivåer bemerkes det 
stramme og rekorddype bassfunda-
mentet og den autoritære kontrollen 
forsterkeren utøver på enhver høyt-
taler som koples til. Vi prøvde en rekke 
forskjellige i testperioden: Dali Mentor 
Menuett (budsjettreferansen), Dali 
Royal Menuett (den originale), Dynabel 
2S (tidligere referanse), Snell(AN) J/
III(personlig favoritt om dagen) og 
Patos Basic 400 (Fidelitys aller første 
budsjettreferanse). 

Samtlige av disse driver XA6950 
(09) uten minste problem – og det til 
kraftige nivåer og med en overbevi-
sende og rekordbra bassgjengivelse for 
selv de minstes (Menuettene) vedkom-
mende. Selvfølgelig måtte jeg ta en titt 
i gamle notater – her er det da mye som 
fremdeles går igjen? Yes – avslappet og 
artikulert, entusiastisk og svært. Den 
nye utgaven er defi nitivt av samme av-
stamning, men linjedelen med rør gjør 
den faktisk tilsynelatende enda mekti-
gere og kraftfull i lyden. For eksempel 
Plant/Krauss Rising Sand – dette er 
ikke langt unna ekte high end! Så stort, 
så dypt, så romslig og overbevisende! 
Den dundrer i vei som en Sumo-bryter 
– her vil de fl este konkurrenter framstå 
anorektiske i forhold! Og samtidig er 
lyden både avslappet og varm at man 
gjerne skrur opp litt ekstra. Faktum er 
at man ofte spiller med mye kraftigere 
nivåer enn vanlig med denne forster-
keren – uten at man selv merker det 
særlig tydelig. En indikasjon på god 
og naturlig lydgjengivelse etter min 
erfaring. 

DYNAMIKK
Hva med Pat Metheney? Jo da – ”We 
live here” lever lett opp til forventnin-
gene. Her er det massevis av liv og 
dynamikk – og cresendoene leveres 
uten bremser. ”Herlig tyngde i kompet” 
(spor 3), ”strålende Lyle Mays pianoso-
lo” og ”for et tordenbrak etter 9 min og 
15 sekunder!” (spor 4) ”lettfl ytende og 

avslappet uansett nivå” – ”fullt drama” 
på spor 5 - fl ott. Man blir sittende lenge 
og spille musikk foran denne forsterke-
ren – den formidler musikk med ekte 
overbevisning og høy troverdighet. Og 
så er det deilig at den aldri glipper eller 
får åndenød – utvilsomt mer enn ett 
snev av ekte highend! Det ble mye bass-
materiale under testens gang – både 
James Taylor ”Hourglass”, Jeff Beck og 
Richard Strauss måtte til – men ingen-
ting affi serer denne forsterkeren. Og 
en ting er sikkert: hvis du har refl ektert 
på å anskaffe deg en subwoofer – så 
prøv denne forsterkeren isteden. Den 
vil tvinge de fl este høyttalere dypere og 
saftigere enn du noensinne ville trodd 
– i alle fall i denne prisklassen! 

Rock og pop låter fl ott, og det solide 
fundamentet kommer til sin rett med 
klassisk musikk også. Piano og klaver 
får full klangkasse, og særlig de lavere 
oktaver har full tyngde. Og den tyng-
den kombinert med svære lydbilder 
med god plass kler symfonisk rock og 
prog – suverent når man virkelig kan 
dra på! 

USB
USB-inngangen fungerer også greit 
med MacBook– og kvaliteten er over-
raskende bra. Dog foregikk det meste 
av denne testen med Music Hall cd35.2 
– vår nye budsjettreferanse. Og hva da 
med vår nye rørforsterker referanse fra 
Tyskland – Twinsound CST-80mkII? 
I bassområdet er det ingen tvil – her 
er Xindak overlegen. Den går klart 
dypere, og har bedre impulskontroll i 
de aller nederste oktavene. Twinsound 
er rett og slett magrere, men dette tar 
den igjen i øvre bass og opp gjen-
nom mellomtonen. Her er blir de 
rytmiske elementene på alle plater 
bedre ivaretatt. Faktisk svinger det mer 
av Twinsound, transientene er enda 
raskere og mer overbevisende oppo-
ver i det viktige mellomtoneområdet. 
Begge forsterkerne skjerper lytterens 
oppmerksomhet – den trekker deg mot 
musikken og musikerne. «Det er særlig 

gjengivelsen av 
bunnoktavene 

som skiller 
denne Xindak 

fra alle 
budsjett-

forsterkere 
vi har testet 
så langt.»
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I direkte sammenlikning kan Xindak 
framstå som litt småfeit – selv om 
mange vil foretrekke dens frodighet og 
tunge spillestil. Begge forsterkerne byr 
på fl ott perspektiv og svære lydbilder, 
men naturlig nok kollapser Twinsound 
på 40W lenge før Xindak er i nærheten 
av å bli stresset. Det skal nemlig svært 
mye til – og vil antagelig koste deg 
noen nye høyttalerelementer når det 
skjer. I denne testen opplevde 
vi ikke dette overhode. Også i 
diskantområdet er Twinsound 
hakket bedre enn Xindak i 
mine ører – med Snell 
Acoustics vel og merke. 
På DynaBel – med den kjente 
danske ringradiator diskanten 
var det mer close race – det er 
høy klasse over begge kandi-
dater. DynaBels litt lyse lyd 
blir fl ott balansert ut av den 
mektige Xindak. 

Oppløsningen er nok også like bra i 
Xindak – men Twinsound er mer løsre-
vet og organisk i toppen – cymbalene 
klinger mer naturlig, og anslagene er 
mer distinkte. Den blir mer gjennom-
siktig og enda mer naturtro. Transien-
tene får et litt annet, og enda mer 

naturtro forløp med den, tross alt, 
svakere rørforsterkeren. Med lett-
drevne høyttalere som Snell eller 
Klipsch tror jeg dog de fl este vil fore-
trekke Twinsound ved en AB-test – her 
må du dog prøve selv. Men husk – du 
får ingen fjernkontroll eller framtids-
sikring med Twinsound – den er 
ren ”back to basics” – ”no nonsens”. 
Hegel H70 er derimot en mer verdig 

konkurrent rent utstyrsmessig. Den 
inngår defi nitivt som utfordrer til 
denne kineseren lydmessig med sin 
rene og ufargede gjengivelse og hauge-
vis av sjarm. Men altså – bassgjengivel-
sen. Høyttalermatch og personlig smak 
blir avgjørende nok en gang.   

KONKLUSJON
Xindak XA6950 er en særdeles attraktiv 
pakke av en forsterker. Den har det du 
trenger av utstyr – fjernkontroll og tre 
linjeinnganger. Balansert inngang samt 
USB med en skapelig DA-konverter 
innebygd. Den ser imponerende ut 
–og er det også i praksis. Du får en reell 
følelse av highend gjengivelse av denne 
tungvekteren fra Kina.

Hvis bassegenskaper 
og hjemmekino i to 
kanaler står høyt på 
lista di, kommer du 
ikke utenom Xindak 
XA6950 (09). 
Få integrerte for-
sterkere gjør disse 
tingene bedre, og 
defi nitivt ingen 
i denne prisklas-
sen. Dens generelt 
ørevennlige lyd 

og autoritære gjengivelse er en deilig 
kontrast til de mange syntetisk lydende 
integrerte transistorforsterkerne i bud-
sjettklassen. Og så får du en usedvanlig 
kvalitetssikret pakke med fra den nor-
ske importøren. Dette må jo bare 
bli en suksess!  3

«Du får en reell følelse 
av highend gjengivelse 
av denne tungvekteren 

fra Kina.»

Pris NOK 13990.-, intropris 
begrenset periode NOK 
11990.- inkludert spesiell 
nettkabel, 2 ekstra NOS inn-
gangsrør samt demperinger.
Importør: Audiofoni

Budsjettreferansen Xindak 6950(09) integrert forsterker:333
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