
høyttalere – Murano. De koster 50k, og selv om de nok for-
tjener en enda dyrere forsterker enn Stream Amp, løftet de 
opplevelsen vesentlig. Det er altså litt å gå på hvis du tenker på 
innkjøp av litt dyrere høyttalere eller eventuelt har noen som er 
brukbare fra før. 

50watt kan være så mangt, men Cabasse insisterer på at dette 
er oppgitt med lav forvrengning og med solide strømreserver. 
Det er det ikke vanskelig å tro på. Lyden er gledelig engasje-
rende, og overraskende detaljert og finkornet når vi tar utgangs-
punkt i prislappen. Forsterkeren alene byr på mer krefter enn du 
ville trodd kunne bo i en så kompakt enhet, og jeg ville ikke vært 
noe nervøs for å koble den til et par middels store gulvstående 
høyttalere. Den leverer også bra presisjon og kontroll i bassen. 

Forsterkeren har god oversikt, har et tydelig og bestemt fokus og 
den lager et åpent og gjennomsiktig lydbilde. Song for Olabi med 
Bliss kommer levert uten den dypeste delen av bassen, men det 
er mye liv i perkusjonen og når du øker volumet blir jeg imponert 
over dynamikken som gjengis. Her smeller det hardt når hånd og 
stikker treffer trommeskinnene. Lydbildet er også åpent, og det er 
forholdsvis god plass mellom instrumenter og stemmer. 

Den kunne helt sikkert vært enda svartere og stillere i bak-
grunnen, og den kunne sikkert også hatt enda mer skyv i bas-
sen. Likevel leverer den bra til prisen, og gjør den jobben man 
forventer av en forsterker i denne delen av budsjettklassen. 

Konklusjon
Med blikket rettet mot brukervennlig leveranse av musikk fra 

musikktjenester som Tidal og Spotify leverer Cabasse det man 
forventer og litt til. Det lille ekstra er hvor mye hifi-snacks du 
kan få ut av en såpass rimelig forsterker, men alt kommer med 
en pris. Den konkurrerer ikke med forsterkere som Rega Brio, 
som kun er en iEAST PM30 unna å være en konkurrent. Men 
jeg ser likevel ikke for meg at det er disse kundene som skal ha 
en Cabasse Amp og et par Surf. Dette er for de som vil ha en 
fleksibel og brukervennlig enhet som kan gjemmes bort under 
TV-en, og et par høyttalere som verken tar over interiøret eller 
gjør at du må bygge ut stua.

Hifi » Cabasse Stream + Surf
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STEREO+ MENER: Et sprekt og 
engasjerende musikk-system 
med det siste av streaming og 
multirommuligheter. Et praktisk 
og bra kjøp! 

VI	LIKER:

VI	LIKER	IKKE:

• Bra og ganske sprek lyd
• Bra app
• Brukervennlig 
• Kompakt og plasseringsvennlig
• Stabil og robust nettverksdel

• Ikke digital utgang

Cabasse Stream + Surf
PRIS: komplett: Kr. 11.990.-  

Stream Amp: Kr. 6.990.-
IMPORTØR: Mono AS
LINK: www.mono.no

Stereo+
stereopluss.no
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HVOR RIMELIG KAN 
EN GOD FORSTERKER BLI?
Spørsmålet er brått blitt relevant etter å ha testet flere rimelige forsterke-
re i det siste. Her er det riktignok spart på det aller meste, inklusive digi-
tale innganger, men skal du ha et rimelig stereoanlegg, har det aldri noen 
gang tidligere vært så høy lydkvalitet tilgjengelig for så lite penger.

Ny teknologi gjør det stadig rimeligere 
å lage produkter med potensiale for 
god lyd. Det er gode nyheter for hifi-

wannabes på budsjett.  

Klasse	D	er	ikke	nødvendigvis	«digitalt»
Selv om både de som selger, og de som 

produserer de nye klasse D-forsterkerne, alt-
for ofte kaller dem for digitale, er det svært 
få som faktisk har et digitalt signal helt frem 
til utgangstrinnet. Dette er så langt jeg kan 
finne ut en analog klasse D-forsterker. 

Uansett klasse (A/B, eller D) stiller nå alle 
rimelige forsterkere med samme utgangs-
punkt. Låter det dårlig er det ikke konstruk-
sjonsprinsippet, men konstruksjonen som 
svikter. 

Skal vi snakke om noen fordeler med klasse 
D er det gjerne at de er stramme og kontrol-
lerte, og i stand til å drive større høyttalere 
enn det man kanskje tror, mens de på minus-
siden (gjelder tidlige modeller) kunne ha en 
litt umusikalsk og kald spillestil. 

Av klasse D-forsterkere som faktisk låter 
interessant er det grunn til å nevne PS Audio, 
NAD og NuForce. Hvordan kan den svært så 
rimelige Tangent Exeo Amp konkurrere med 
disse? 

Enkelt	utstyrt
Forsterkeren er oppgitt til 2 x 60watt. 

Det er nok til å spille på trivelig volum selv 
i en ganske stor stue. Det er mulig å avlaste 
forsterkeren ved å koble til 2 subwoofere via 
egne utganger på baksiden, og den kan spille 
i to avspillingssoner. 

Av innganger finnes det en 3,5mm mini-
jack aux og 5 par analoge (RCA) innganger 
hvor den ene er for en platespiller. Du har 
også Pre Out hvis du vil oppgradere til en 
større effektforsterker, og en Rec Out med 
fast linjesignal. Den har 4 par høyttalerut-
ganger for tilkoling av høyttalere i to sepa-
rate soner. Hva med å bruke den til et par 
høyttalere i stua, og et par høyttalere på 
terrassen? Mulighetene finnes. 

Tekst: Håvard Holmedal
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I fronten er det i tillegg til et display to 
store hjul. Et til volum og et for valg av kilde, 
og så får du også en hodetelefon-utgang. Du 
kan også justere balanse, bass og diskant. 
Designen er enkel og ren uten noe jåleri. 

Er	den	bra	nok?	
I absolutte termer er det vanskelig å kalle 

en slik forsterker fantastisk, men ta en titt på 
prislappen! Da faller forventningene kraftig, 
for er du som meg har du kanskje noen dår-
lige erfaringer med tilsvarende prisede pro-
dukter som huskes litt for godt. 

Med Tangent Exeo er førsteinntrykket like-
vel imponerende til prisen, og det er grunn 
til å gni seg i øyne eller i dette tilfeller ørene, 
for det er knapt mulig å tro det man hører. 
Den utfordrer forventningene i prisklas-
sen og gir deg lyst til å spille alt av moderne 
elektronisk musikk. Da er den helt på plass 
og så lenge du ikke presser den med å spille 

for høyt, er den absolutt med på notene. 
Diskanten, som det er all grunn til å være 
skeptisk mot på rimelige klasse D-forster-
kere, er det lite å trekke for. Den er så vidt 
litt avrundet, og den virker som om den har 
fått en runde med fint slipepapir. I prosessen 
forsvinner det litt detaljer, og det mangler 
litt mikrodynamikk, men det gjør samtidig at 
lyttingen blir helt uten hardhet eller spisse 
og pågående detaljer. Hyggeligere enn for-
ventet, må sies.  

Lydbildet er åpent, gir bra innsikt i opp-
taktsrommet og det er forholdsvis stille mel-
lom hvert enkelt instrument, men jeg får ikke 
den sjenerøse størrelsen jeg er vant med å 
lytte til hjemme. 

Jeg setter på Diana Krall og The girl in the 
other room, og gir forsterkeren en mulighet 
til å overbevise på et par Cabasse Murano 
stativhøyttalere. De er selvsagt alt for dyre 
for denne forsterkeren, men er et par fantas-

Hifi » Tangent Exeo amp

tiske testmonitorer. Stemmen hennes kommer overraskende 
godt igjennom, pianoet klinger fint og du «ser» godt de en-
kelte lagene av lyd bakover i lydbildet. Den litt snevre bred-
den i lydbildet er nevnt, og høres også her. Men det låter 
såpass godt at jeg et øyeblikk glemmer at forsterkeren er i 
«billigsegmentet». 

Lettflytende og innsmigrende Celestial Echo med Malia og 
Boris Blank ser ut til å være noe av en favoritt for forsterke-
ren. Den byr ikke på altfor mange rytmiske utfordringer og 
heller ikke noen store dynamiske. Da er det faktisk vanskelig 
å avsløre at det er en forsterker til to og et halvt tusen kro-
ner som spiller. 

Med taktfast og krevende rytmikk som i Rage Against the 
Machine og deres Killing in the Name er en litt annen histo-
rie. Den rytmiske snerten og presisjonen forsterkeren må ha 
for å holde lydbildet sammen kunne definitivt vært bedre. 
Der føttene vanligvis begynner å trampe rytmen i musikk 
skjer det lite. For godt vante ører blir det litt kjedelig og litt 
lite engasjerende. 

Konklusjon	
Selv om totalopplevelsen er god, skorter det litt på de 

klangfargene og klangrikdommen som du kan oppleve fra for 
eksempel NAD D3020 hvor du også får digitale innganger og 
overføring av lyd via Bluetooth. Den er kun to tusen kroner 
unna i pris. Noe som er lite for noen, og mye for andre. 

Kompromissene kan høres, men de er mindre enn forven-
tet, og kjøper du samtidig et par rimelige kompakthøyttalere 
under fire – fem tusen eller så, kan resultatet bli ganske 
hyggelig. På et par rimelige høyttalere er det nemlig store og 
gode sjanser for at forsterkerens tross alt små mangler i det 
hele tatt vil være hørbare. Skal du kun ha en enkel forster-
ker for å spille musikk fra en budsjett-platespiller, en rimelig 
nettverkspiller eller liknende, er denne et glimrende sted å 
starte hifi-karrieren. 

Hifi » Tangent Exeo amp
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STEREO+ MENER: Er budsjettet 
ditt begrenset er det egentlig ikke 
så mye å lure på. Det låter  
overraskende bra og prisen  
er ekstremt hyggelig. 

VI	LIKER:

VI	LIKER	IKKE:

• Utrolig rimelig
• Enkel og nøktern
• Mye for pengene
• Spiller overraskende kontrollert

• Kompromissene er hørbare   
 (selv om de er godt gjemt)

Tangent Exeo amp
PRIS: Kr. 2.490.-
IMPORTØR: L-Sound
LINK: www.lsound.no

Stereo+
stereopluss.no

Tangent Exeo amp
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I fronten er det i tillegg til et display to 
store hjul. Et til volum og et for valg av kilde, 
og så får du også en hodetelefon-utgang. Du 
kan også justere balanse, bass og diskant. 
Designen er enkel og ren uten noe jåleri. 

Er	den	bra	nok?	
I absolutte termer er det vanskelig å kalle 

en slik forsterker fantastisk, men ta en titt på 
prislappen! Da faller forventningene kraftig, 
for er du som meg har du kanskje noen dår-
lige erfaringer med tilsvarende prisede pro-
dukter som huskes litt for godt. 

Med Tangent Exeo er førsteinntrykket like-
vel imponerende til prisen, og det er grunn 
til å gni seg i øyne eller i dette tilfeller ørene, 
for det er knapt mulig å tro det man hører. 
Den utfordrer forventningene i prisklas-
sen og gir deg lyst til å spille alt av moderne 
elektronisk musikk. Da er den helt på plass 
og så lenge du ikke presser den med å spille 

for høyt, er den absolutt med på notene. 
Diskanten, som det er all grunn til å være 
skeptisk mot på rimelige klasse D-forster-
kere, er det lite å trekke for. Den er så vidt 
litt avrundet, og den virker som om den har 
fått en runde med fint slipepapir. I prosessen 
forsvinner det litt detaljer, og det mangler 
litt mikrodynamikk, men det gjør samtidig at 
lyttingen blir helt uten hardhet eller spisse 
og pågående detaljer. Hyggeligere enn for-
ventet, må sies.  

Lydbildet er åpent, gir bra innsikt i opp-
taktsrommet og det er forholdsvis stille mel-
lom hvert enkelt instrument, men jeg får ikke 
den sjenerøse størrelsen jeg er vant med å 
lytte til hjemme. 

Jeg setter på Diana Krall og The girl in the 
other room, og gir forsterkeren en mulighet 
til å overbevise på et par Cabasse Murano 
stativhøyttalere. De er selvsagt alt for dyre 
for denne forsterkeren, men er et par fantas-
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tiske testmonitorer. Stemmen hennes kommer overraskende 
godt igjennom, pianoet klinger fint og du «ser» godt de en-
kelte lagene av lyd bakover i lydbildet. Den litt snevre bred-
den i lydbildet er nevnt, og høres også her. Men det låter 
såpass godt at jeg et øyeblikk glemmer at forsterkeren er i 
«billigsegmentet». 

Lettflytende og innsmigrende Celestial Echo med Malia og 
Boris Blank ser ut til å være noe av en favoritt for forsterke-
ren. Den byr ikke på altfor mange rytmiske utfordringer og 
heller ikke noen store dynamiske. Da er det faktisk vanskelig 
å avsløre at det er en forsterker til to og et halvt tusen kro-
ner som spiller. 

Med taktfast og krevende rytmikk som i Rage Against the 
Machine og deres Killing in the Name er en litt annen histo-
rie. Den rytmiske snerten og presisjonen forsterkeren må ha 
for å holde lydbildet sammen kunne definitivt vært bedre. 
Der føttene vanligvis begynner å trampe rytmen i musikk 
skjer det lite. For godt vante ører blir det litt kjedelig og litt 
lite engasjerende. 

Konklusjon	
Selv om totalopplevelsen er god, skorter det litt på de 

klangfargene og klangrikdommen som du kan oppleve fra for 
eksempel NAD D3020 hvor du også får digitale innganger og 
overføring av lyd via Bluetooth. Den er kun to tusen kroner 
unna i pris. Noe som er lite for noen, og mye for andre. 

Kompromissene kan høres, men de er mindre enn forven-
tet, og kjøper du samtidig et par rimelige kompakthøyttalere 
under fire – fem tusen eller så, kan resultatet bli ganske 
hyggelig. På et par rimelige høyttalere er det nemlig store og 
gode sjanser for at forsterkerens tross alt små mangler i det 
hele tatt vil være hørbare. Skal du kun ha en enkel forster-
ker for å spille musikk fra en budsjett-platespiller, en rimelig 
nettverkspiller eller liknende, er denne et glimrende sted å 
starte hifi-karrieren. 
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STEREO+ MENER: Er budsjettet 
ditt begrenset er det egentlig ikke 
så mye å lure på. Det låter  
overraskende bra og prisen  
er ekstremt hyggelig. 

VI	LIKER:

VI	LIKER	IKKE:

• Utrolig rimelig
• Enkel og nøktern
• Mye for pengene
• Spiller overraskende kontrollert

• Kompromissene er hørbare   
 (selv om de er godt gjemt)

Tangent Exeo amp
PRIS: Kr. 2.490.-
IMPORTØR: L-Sound
LINK: www.lsound.no
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