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Linn Exakt 520 högtalarna

De nya Linn 520 är väldigt roliga! Mycket 
närmare Linn Akudorik och Akubarik än 
man kan tro. Kanske Inte ljudmässigt. Men 
musikaliskt. I butiken passar 520 jättebra. 
För större rum är säkert 530 alternativet. 
520 är väldigt samlade och tajta. Behagliga
och lättlyssnade. Pris högtalarna 91400kr 
per par . System med Akurate Exakt DSM. 
121400kr.

Event Linn 520 - 3:e November kl 19

Musikalisk afton med en högtalare som jag 
har väntat på. - Med andra ord: En ännu 
mer prisvärd integrerad Exakthögtalare! Du
är välkommen oavsett. Men jättebra om du 
anmäler att du kommer här 

Nästföljande event blir troligen den nya 
Majik Exaktbox-I  som är en 8-kanlig 
Exaktbox med integrerade slutsteg.
Perfekt för uppgradering av ett 
Majiksystem. Pris 42800kr.

En skeptiker för skeptiker? 
Men ”plötsligt händer det”

Exaktsystemen blir bättre och bättre i 
snabbare takt än analoga system förfinas. 
Hur mycket som beror på ny mjukvara, mer
erfarenheter av installation och kanske 
tillvänjning är svårt att veta.  

För att vara Linn-handlare är jag kanske 
mer skeptisk till nymodigheter än de flesta, 
Jag är inte så lättimponerad. Men när jag 
själv har fått till installationer i butiken och 
ute hos kunder på ett sätt jag inte tidigare 
hört så har jag steg för steg blivit allt mer 
entusiastisk för Exakt – och nyförälskad i 
musik!

För analoga system

De nya DS/DSM med bättre klocka är inte 
bara ett stort steg i prestanda. Space 
börjar fungera klart bättre också. Även om 
skillnaden ofta är mycket större hemma 

http://www.linn.co.uk/events/c557edf9-8430-40cc-88f6-af4ac1ab25eb/


hos kunder än i butiken. Även för vår egen 
Klångedang högtalare är Space en 
möjlighet. Men Space fungerar bara bra om
man gjort grundjobbet med installationen 
ordentligt och sedan ”tunar in” varje 
parameter!
 
Vi kan inte rekommendera kunder att själva
försöka göra en komplett space installation.
Möjligheterna att misslyckas är mycket 
större än möjligheterna att lyckas.
Man kan intala sig att det är bättre. Men om
inte musiken fungerar bättre utan att det 
bara låter rent och klart kan man tröttna på 
att lyssna!

Nya delningsfilter för T1.

 
Efter mycket velande ang namn så heter 
det bästa filtret - Referens. Det kan fås i 
önskat träslag på samma sätt som själva 
högtalarlådorna. Det enklare delningsfiltret 
är monofilter i svarta plastlådor och har 
slutligen döpts till Synkron. Priser:
Referens: 15500kr.
Uppgradering till Referens 12500kr.

Synkron: 6200kr (för ett par) 
Vi har ett uppgraderingserbjudande från 
SHW till Referens med 3000kr avdrag.
Gäller åtminstone året ut.  Du får trots 
avdraget behålla SWH som reservfilter att 
koppla in vid ev uppgradering av 
Referensfiltret. The show must go on!

Viss finslipning pågår fortfarande av 
Referensfiltret. Men tiden räcker inte.

Priser för kompletta par: 
(T1 med stativ o filter)
T1/synkron startar på 32500kr. 
T1/Referens från 41800kr 

Analoga System kontra Exakt?

Analoga system är fortfarande ett bra 
alternativ i vissa prislägen. Men 
personligen  tycker jag t.ex att 520 
systemet står sig bra mot även de bästa 
analoga systemen rent musikaliskt. Men 
520 är tufft också gentemot klart dyrare 
separata Exaktsystem! Som Akurate 
Exaktbox och Majik 140.

Men separata enheter är ju mer 
överkomliga att köpa steg för steg, och det 
gäller ju för analoga system också, så t.ex 
en Akurate DSM, Lejonklou slutsteg och ett
par Klångedang kan nog vara motiverat 
även i framtiden.

Sedan vet vi att vissa kunder är ännu mer 
skeptiska än jag. Fast de har inte jämfört 
lika många gånger!

En annan
rolig sak är
att Tidal har
börjat
fungera allt
bättre.

Det skiljer säkert från plats till plats. Men 
när det fungerar bättre verkar det också 
låta bättre! Ibland tom bättre än en bra 
Nas! Kan bero på att de har bättre master 
och inte bara rippade CD?

Välkommen in och lyssna!


