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men nå med enda mer solid fundament og altså
noe  fastere kropp med en deilig overtonestruk-
tur. Hele lydbildet er usedvanlig glatt og abso-
lutt uten harde kanter noe steder i frekvens-
gangen. Og som nevnt; dynamikken er den
store vinneren mellom 4,7 og den dobbelt så
dyre 4,8.

GamuT, DP eller EC?
Likevel er ikke EC 4.8 helt uten konkurranse.
Også andre har begynt å få dreis på forforster-
kere med en pris på riktig side av femti store.
Selv benytter vi DP C-1 Basic som tilbyr fremra-
gende lyd for omtrent den samme pengesum-
men som Electrocompaniet vil ha for sin. Og jeg
har også sammenlignet med den enda mer opp-
løste GamuT som Jan Myrvold tester i dette bla-
det.

GamuT er den mest oppløste av alle disse,
men kan virke en smule lys i toppen, mens den
nøkterne og slagkraftige DP varianten etter
nøye sammenligninger fremdeles gjør noe med
store akustiske opptaksrom i forhold til aristenes
naturlig fremtoning som er magisk. Men avstan-
den er ikke stor til den mørkere, men den minst
like storslagne musikalske scenen som
Electrocompaniet tilbyr med 4.8. Og mens
GamuT koster nesten det dobbelte av 4.8, så er
til gjengjeld DP – sett fra de fleste samboeres
side – en visuell middelmodighet i finstua. Også
betjeningsmessig er mangelen på alternativer til
den store fjernkontrollen noe tullete, men til
gjengjeld er mulighetene for bassheving med
DP C-1 et vesentlig pluss. Det siste ikke minst
for vinylelskere da svært mange LP’er har for lite

nivå i bunnoktaven for bl.a. å spare rilleplass.

Konklusjon
Selv om det er mer konkurranse i hi-fi bransjen
enn noengang, også når det gjelder stadig
bedre forforsterkere, så er denne nye
Electrocompaniet forforsterker 4,8 en av de
vakreste, mest betjeningsvennlige og rimeligste
high-end linjetrinn på markedet. Det viktigste
for mange EC-fans, er at det beste av gamle-
lyden er beholdt. Og den låter virkelig godt.

Mikal Dreggevik har sørget for en viktig oppgra-
dering fra 4,7 med klart mer dynamikk, og et
generelt strammere bassområde med enda fas-
tere fundament på det nye linjetrinnet.

Dette er simpelthen en mer voksen 4,7 med
turbo!

Pris: kr.25.056,-
Produsent: Electrocompaniet, Tau.

3/2006

Mikal Dreggevik og
Electrocompaniet i nye Oslo-lokaler.
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