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Forskjellene jeg opplever med Gaia er en mer artikulert og 
presis lyd som får økt klarhet og gjennomsiktighet. Klangens 
balanse er upåvirket, men kan lyden kan kanskje oppfattes 

som litt skarpere i kantene, men uten å bli lysere eller spissere. 
Høyttalerne forsvinner fullstendig, fokuset blir skarpere og bedre 

definert og hver enkelt musiker og instrument blir som spikret fast 
i lydbildet. Det nesten så man føler at høyttaleren blir tatt ut av lik-
ningen, og du i større grad sitter og hører på forsterker og kilde enn 
det du vanligvis pleier. 

Stereo+ 03/2020: «I hifi-verdenen er det 
ikke til å komme fra at vi knapt kommer 
over produktet som ikke spiller fra bra til 
fantastisk, og selv temmelig rimelige syste-
mer leverer en lydkvalitet som er på impo-
nerende høyt nivå. Da er det både moro og 
overraskende at skarve 4 000 kroner kan 
flytte såpass mye på opplevelsen, gjøre den 
så mye mer engasjerende og interessant, og 
etter det jeg kan høre løfte høyttalerne opp 
en hel kvalitetsklasse. Må absolutt prøves!»

Hvordan kan et skarve dataprodukt gi en forskjell på lydkvali-
teten? Vi var skeptiske, men tenkte at det kunne være moro 
likevel. Virker det ikke er det ikke store greiene å returnere, 

men skaffer oss litt ny erfaring. 
Stereo+ 08/2020: «Dette har vært noen interessante dager! Mest 

fordi forskjellene etter min mening er såpass tydelig hørbare, men 
også fordi forskjellene ikke gikk i den retningen jeg trodde eller 
hadde forventet. Jeg synes den fjerner mer eller mindre av det jeg, 
i mangel av andre ord, her velger å kalle for knitter og følelsen av 
knust glass i lydbildet. Kjører du et kablet nettverk hjemme er både 
prisen og størrelsen på produktet såpass hyggelig at det er veldig 
enkelt å få testet ut i hjemlige omgivelser – noe du selvsagt alltid 
bør gjøre med remedier som denne. Vi tror likevel den blir stående. 

» Tilbehør
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Hemmeligheten med LCD-1 er selve elementet, og hvordan 
dette drives. En supertynn membran som faktisk kun er 0,5 
mikron tykk drives av en magnet på hver side av elemen-

tet. På den samme måten som en del panelhøyttalere lages, men i 
miniformat. For å gi et lite bilde av tykkelsen på membranen: Tar du 
en av de røde blodlegemene i kroppen din og måler den, er den ca 
5 mikron, eller ti ganger så tykk. Membranen veier derfor omtrent 
ingenting. 

Stereo+ 01/2020: «Dette er 
hodetelefonenes svar på Martin 
Logan eller Magnepan, og har noe 
av den samme umiddelbarheten i 
transient-responsen og det meget 
åpne og luftige lydbildet. Ser vi på 
prislappen er det ikke mange, om 
noen, hodetelefoner som leverer 
den samme totalopplevelsen». 

Det har begynt å bli mange som tilbyr støykansellerende 
hodetelefoner, og enkelte modeller er priset langt lavere enn 
den nye Sony WH-1000XM4. Hva er det som gjør den verdt 

prisen? Vi tror ikke det er materialvalget, for det går stort sett i plast 
og kunstskinn. Det får ned vekten til et meget kom-
fortabelt nivå og øreputene er myke og behagelige 
slik at du kan lytte i lang tid uten at de klemmer 
på hodet eller rundt ørene. 

Stereo+ 06/2020: «Du får altså bedre tråd-
løs lyd til 4000 kroner hvis du kan klare deg 
uten støykansellering, men vil du lytte til 
musikk i din egen lille støyfrie boble finnes 
det ikke noen andre alternativer som har 
like god demping av støy utenfra. 

Sony WH-1000XM4 fortsetter å 
imponere, og gjør akkurat det som 
er nødvendig for å holde konkurren-
tene på behørig avstand. Den låter 
bra, og leverer klasseledende støy-
kansellering».

» Hodetelefoner
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