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MASSE KREFTER OG  
FINTFØLENDE MUSIKALITET
Hegel H190 tar i høst over for H160, og da blir alltid spørsmålet. Har 
Hegel fortsatt nok ess i ermet til å gjøre arvtakeren enda bedre enn en av 
våre favorittforsterkere i prisklassen, Hegel H160? 

Hegel har hatt betydelig internasjonal 
suksess de siste årene, og har feid med 
seg et antall EISA-priser for årets beste 

produkt. Det sier litt om deres evne til å bli 
lagt merke til i et marked hvor det er en masse 
smartinger som står ekstra tidlig opp om mor-
genen i jakten på den beste lyden. 

Nytt	display
Bytte av display mener jeg er overmodent 

og burde ha vært gjort for lenge siden, men nå 
har heldigvis H190 fått det flotte og lettleste 
displayet som sitter i Röst. Hegel har også ut-
styrt H190 med en god hodetelefon-forsterker. 
Utseendet er som det pleier å være, og det le-
veres foreløpig kun i svart. Hegel melder at det 
kommer en hvit versjon et stykke ut i 2018. 

Ganske	kraftig
Hegel H160 yter 2 x 150watt. Det er mer enn 

nok til å drive et par Canton Reference 3k til et 
volum som nesten river ned huset, og skaper et 
utrolig vanskelig forhold til det som måtte være 
av naboer. Riktignok spiller høyttalerne 92dB 
eller noe ved en watt, men likevel. 

Du får 4 digitale innganger hvor 3 er optiske 
og 1 er koaksial, og det er to RCA og en balan-
sert XLR analog inngang. De analoge inngan-
gene kan konfigureres etter ønske, og du kan 
bruke dem som kildeinngang med variabelt 
volum, eller med fast volum hvis du for eksem-
pel vil benytte i hjemmekinoen knyttet til en 
hjemmekino-forforsterker eller en receiver. I 
tillegg har du en USB-inngang for tilknytning til 
en PC/Mac, og utgang til en ekstern forforster-
ker – hvis det er noen som skulle finne ut at de 
behøver enda mer effekt, eller eventuelt koble 
til en subwoofer. 

AirPlay	og	Spotify	Connect
Musikk over AirPlay er et alternativ til strøm-

ming med en ekstern streamer, men med en 
såpass kapabel forsterker høres det at AirPlay 
såvidt dytter sammen dynamikken en smule, 
blir litt mørkere uten å egentlig bli varmere, 
og mister litt oppløsning. Forskjellene er ikke 
store, men skal du få det maksimale ut av in-
vesteringen behøver Hegel de beste signalene 
som kan oppdrives.  
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Det nye er at du også kan spille musikk med 
Spotify Connect, noe som selvsagt er svært 
praktisk. Så får vi etter hvert se om Spotify be-
gynner å sende ut høyoppløste musikkstrøm-
mer. Da kan dette bli svært interessant. 

D/A-konverteren er i Hegel H190 er god og 
den samme som sitter i storebror H360, men er 
ikke programmert til å spille DSD-filer. Digital-
konverteren er så god at jeg knapt ville brydd 
meg særlig om å koble til CD-spillere og annet 
analogt. 

Lettbeint,	men	samtidig	tung
Det tar kun noen sekunder å gjenkjenne god 

lyd, og det tar kun noen sekunder å erkjenne 
at Hegel faktisk har fått det til igjen. Når vi er 
rundt på messer og snakker med hifi-folk er 
det mange som mener at Hegel låter lyst og litt 
spinkelt. Det må vi i hvert fall sjekke ut om er 
sant. For vi har ikke lagt merke til noe av dette i 
H90 eller Röst når vi har lyttet til dette hjemme. 
Derimot har vi hørt Hegel på demo i butikker 
hvor både lokaler og de tilkoblede høyttalerne 
får lyden til å ta av litt ekstra i diskanten. 

Jeg kobler til et par Canton Reference 3k, 
som er en smule allergiske mot forsterkere med 
litt slank og spiss diskant. Etter å ha spilt gjen-
nom noen av låtene i spillelista, blant annet 
Man in the Long Black Coat med Bob Dylan. 
Hegel H190 svarer med en nøytral klang, og en 
ganske avslappet, men likevel utrolig detaljert 
og luftig diskant som virker forbedret i forhold 
til H160. Den har den energien som skal til 
når det kreves, men totalinntrykket er at dette 
glir veldig lett inn i ørene. Det er mer at du blir 
sittende å lytte til hvor mye mer informasjon 
det er på enkelte innspillinger, enn det de fleste 

forsterkerne i prisklassen evne å hente ut. Kan-
skje har Hegel rett i at ders nye SoundEngine2 
er et klart fremskritt. Det låter i hvert fall bedre. 
Det skal du ha! 

Og så må det jo tas med at forsterkeren er 
utrolig stille. Lavt støygulv er nok en av grun-
nene, men også at forsterkeren har en helt 
uvanlig evne til å ta pauser mellom transi-
entene. Dynamikken er flott uansett hvilket 
frekvensområde vi snakker om, men snerten 
forsterkeren har på transienter er rett og slett 
imponerende, og det er også måten den avslut-
ter dem og klarer å presse inn litt luft i mellom 
dem. Jeg husker en demo oppe hos Hegel hvor 
det ble spilt Trentemøller. Platene har en masse 
elektroniske triks som på enkelt forsterkere 
høres mest ut som digital støy, og i noen tilfel-
ler pink-noise, men som på Hegel H190 løses 
opp til digitale synther som spiller sagtannpul-
ser på høye frekvenser. På noen forsterkere 
høres dette ut som kun brus og støy, mens det 
her høres ut som skarpe, digitale toner, med 
en definert tonehøyde. Øret mitt oppfatter at 
det er snerten, kjappheten og pausene mellom 
transientene som skiller dette fra ren støy. 

I forrige utgave hadde vi en test av den nye 
Hegel H90. Den var Roy ganske fornøyd med, 
men han snakket om at man kom lenger inn 
i musikken/opptaket med Hegel. Det samme 
mener jeg om H190. Detaljer som nesten er 
uhørlige, eller som ligger langt bak i lydbildet 
kommer frem og gjør lydbildet rikere. Selv om 
du helt sikkert har hørt absolutt alt som foregår 
i en innspilling, blir det likevel en engasjerende 
opplevelse å få det hele presentert uten å 
egentlig anstrenge seg noe særlig. Lyden kom-
mer til deg med alle sine farger og klanger, uten 
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at du må lene deg fremover i lyttestolen, eller at konsentrert 
lytting på musikk blir en jobb. 

Mellomtonen til H190 er god. Stemmer blir gjengitt med en 
åpen og naturlig klang som skaper nærhet og troverdighet, 
men det er samtidig balansert og ikke minst slående dynamisk. 
Avspilling av blåsere, slagverk og piano viser at forsterkeren kan 
trykke til skikkelig, og at stillheten i bakgrunnen og den raske 
responsen på transienter gjør at det blir tydelig og presist, men 
uten at det blir hardt og skarpt. 

Og så er det bassen. Hvis jeg skulle ha kommet til å skryte av 
diskanten og mellomtonen er bassen kanskje enda mer impo-
nerende. Bassen er imponerende detaljert, kontrollert og pre-
sis. Fundamentet og trykket på en del av mine vanlige testlåter 
er slående, og det høres ut som om den går dypere. Det siste 
er helt sikkert ikke sant, men med stålkontroll også i den aller 
dypeste bassen blir også de aller dypeste basstonene til musikk 
og toner som du kan glede deg over. Bassen har også mye trykk, 
og etter å ha puslet litt rundt med et par budsjettforsterkere før 
testen av Hegel H190, er det åpenbart at det er store forskjel-
ler. Lubben og rund bass skaper et godt inntrykk av at det er 
bass, men her snakker vi om detaljer og kontroll på et helt annet 
nivå. 

Konklusjon 
Hegel H190 er blitt en glimrende forsterker med et klart 

lydmessig slektskap til for eksempel Röst, men med enda mer 
krefter, større og mer kjøttfull bass, og kjapp og dynamisk mel-
lomtone og en diskant som både er bedre oppløst og mykere 
enn jeg tidligere har hørt fra Hegel.
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VI	LIKER:

VI	LIKER	IKKE:

• Nydelig diskant
• Stort og innsiktsfullt lydbilde
• Dynamisk og åpen  
 mellomtone

• Flott kontroll og tyngde i 
 bassen

• Spotify Connect og AirPlay

• ehh

STEREO+ MENER: H190 låter 
fantastisk fint, og setter et 
nytt nivå både for Hegel og 
for prisklassen forøvrig. Klart 
anbefalt kjøp!

Hegel H190
PRIS: 29.990.-
IMPORTØR: Hegel AS
LINK: www.hegel.com
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Hegel H190
Spesielt anbefalt

MESSA I HORTEN 
ER ALLTID HYGGELIG
Hi-Fi bransjen behøver virkelig en messe. En der bransjen treffes og får 
vist frem sine viktigste produkter til interesserte besøkende. Nå for tiden 
er messa i Horten det eneste alternativet, og den holder fint, den!

Vi er på en god del mes-
ser i løpet av et år. 
Store som små. Det er 

alltid like interessant og alltid 
like hyggelig. 

En av de tingene man selv-
sagt gjør på en messe er å se 
på nye produkter, lytte til nye 
høyttalere eller sjekke ut et 
nytt par med hodetelefoner 
vi ikke har hørt før. Men like 
viktig er et å treffe mennes-
kene som har sitt daglige virke 
i bransjen, produsentene, pu-
blikum, og ikke minst leserne 
våre. 

Hi-Fi Messen i Horten er en 
viktig messe for oss, for publi-
kum og for utstillerne da den 
samler store deler av den mest 
aktive delen av hifi-bransjen i 
Norge. Det er noen beklage-
lige unntak, som kanskje kom-
mer på bedre tanker neste år, 
men det er mye bra som stilles 
ut, og mye utstyr som ikke er 
så lett å finne andre steder. Og 
det er mye å lytte til, mange 
å treffe og noen øl å drikke i 
godt lag på kvelden. 

For meg var det mange 
interessante demonstrasjoner 
av utstyr og lyd, og som vanlig 
er det lett å høre hvordan de 
enkelte rommene fargelegger 
utstyret det spiller på. Likevel 
var det visst mulig å overvinne 
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de fleste utfordringene. For i motsetning til tidligere år, var det 
langt mellom de store nedturene. 

Live	messemagasin
Stereo+ har vokst seg til helt uante og uventede høyder i løpet 

av de to årene vi har holdt på. Med en effektiv distribusjon, 
masse følgere på sosiale medier og et stort antall registrerte 
abonnenter har Stereo+ plassert seg blant de viktigste bladene 
i Scandinavia.  Det gjør at vi også ønsker å utvide virksomheten 
og engasjementet vårt

På messen i år gikk vi derfor litt nye veier. Vi lagde en elek-
tronisk messekatalog som kunne lastes ned på mobiltelefonen 
allerede før besøkerne kom til messen, men den kunne selvsagt 
også lastes ned til en mobiltelefon underveis på turen mellom 
de mange utstiller-rommene. Denne messekatalogen var dyna-
misk og live-oppdatert under selve messen og ble utvidet med 
rapporter, bilder og video alle besøkerne kunne sjekke ut un-
derveis. I tillegg ble det produsere innhold fortløpende for våre 
hjemmesider og Facebook underveis.
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