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Soulution 745 CD/SACD spiller:

CD’en

S
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lever!
Da CD-mediet ble lansert med brask og bram for en drøy  
generasjon siden, var den kjente platespillerprodusenten 
Ivor Tiefenbrun en av de få som hevdet at det nye mediet  
var helt utilstrekkelig lydmessig og mye dårligere enn hans  
egen Linn Sondek LP-12 vinylspinner. Selvfølgelig mente han det!
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BETJENING OG FUNKSJONALITET  

Soulution 745 CD/SACD spiller:

På tampen av CD-epoken(?)  
kommer kanskje den beste  
sølvplatespinneren vi hittil  
har hørt. Men om lyden er  
absolutt i toppskiktet, så er  
sannelig prisen det også.
AV: ARNE CHRISTIAN DAMHAUG,  
ACHRI-D@ONLINE.NO

Soulution 745:

CD’en lever (1)
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SYNKRONISERING 

«Musikken gjengis med kontroll og ro på 
en slik måte at det er mulig å konsentrere 

seg om musikken og musikken alene.»
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INTEGRERT CD/SACD SPILLER

KOBLET TIL PC

KONKLUSJON:

Soulution 745 CD/SACD spiller:
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H GRISEDYR

SJELFULL

Soulution 745 CD/SACD spiller:

Soulution 745:

CD’en lever (2)

Kan CD-mediet bli like seiglivet som vinylplatene?  
Selv vinylentusiastene iblant oss opplever at gamle  
16 bits CD-skiver kan låte strålende på siste generasjons 
avspillere. Hi-rez SACD er enda mye bedre!
AV: KNUT VADSETH
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MER LYTTING

RIK OG LYKKELIG

KONKLUSJON:

«Jo mer vi spiller,  
desto større opplever vi  
utklassingen, ikke bare i  

forhold til det aller MESTE, 
men også  forhold til det  
aller BESTE  fra vinyl og  

digitalmediet.»

Soulution 745 CD/SACD spiller:



Pris: kr.360.000
Importør: Duet 

TEKNISKE DATA 
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Strømforsyningen til  
Soulution 745 er kraftig  
som er stor effektforsterker.



Denne sveitsiske spilleren er med sin avsin-
dige pris, sine to enorme og blytunge kabi-
netter; så politisk ukorrekt og til dels harry 
at man bare må riste på hodet. Timingen 
er helt på trynet også. Det virker jo idiotisk 
å satse på en spiller for det utdøende CD- 
og SACD-formatet, til 360 000 kroner, 
nå som ”alle” har vendt seg mot vinyl og 
PC-basert nedlastning og avspilling.

Innvendingene faller som løv om høsten 
når man erfarer hva den kan prestere i et 
toppklasse oppsett. Vinylfreaks og PC-ner-
der: Eat your hearts out! – Her er kanskje 
den mest støyfrie, presise, gjennomsiktige, 
dynamiske og åpne grunntonegjengivelse 
jeg noen gang har hørt. Og det fra vanlig 
16/44 CD. 

I Knuts store stue, med referanseutstyr 
som Coltrane-høyttalerne og DP A5 effekt-
trinn, opplevde vi en helt naturstridig ren-
het i gjengivelsen. Med tanke på at vi hører 
på signaler som har gått gjennom mikro-
foner, kabler, mikseustyr og prosessering, 
komprimering av data, CD-fabrikasjon, av-

spiller, ny prosessering, kabler, elektronikk, 
kabler, passiv deling og høyttalerelementer 
– så er dette helt fantastisk. 

Mange av instrumentene og stem-
mene var praktisk talt der, foran oss, helt 
nøyaktig plassert utover i rommet. Vekt, 
stramhet, hurtighet og drama og storhet 
manglet ikke. De forskjellige opptakenes 
karakter ble til fulle eksponert. Alle gode 
sider så vel som feil og mangler ble totalt 
eksponert. Slik må det være. Man vil aldri 
kunne oppleve god gjengivelse uten å få 
nøyaktig innsyn i alt. Mange er redde for 
slik analytisk gjengivelse, men i virkelighe-
ten er det alltid, jeg gjentar alltid, bedre å 
øke oppløsningen enn å prøve å begrave 
lytene i dopet klang eller lydsaus. Med 
større oppløsning og renhet blir det faktisk 
lett å akseptere særheter i kildemateriale 
uten at det går på bekostning av musikk-
kopplevelsen. Tro det eller ei.

Skal jeg likevel gi uttrykk for mangel på 
total perfeksjon, så må det være at jeg fikk 
inntrykk av at oppsettet kutter marginalt 

helt i bunnen og er en smule markert i 
toppen. Dette kan muligens skyldes forfor-
sterkeren, en ARC rørsak. Undertegnede 
er redaksjonens selverklærte rørhater, og 
tillegger gjerne rør slike egenskaper. Likevel 
skal det understrekes at denne forforster-
keren selvfølgelig skal ha sin del av æren 
for en makeløs renhet, dynamikk og stram-
het som strekker seg fra øvre mellomtone 
til langt ned i bassen.

Coltrane-høyttalerne er uovertruffent 
åpne og rene i det viktige grunntoneområ-
det, noe vi fikk en overveldende påmin-
nelse om her. Det nye er at jeg aldri har 
hørt dem så prisverdig stramme nedover i 
bassen som nå.

Denne CD-spillerens fantastisk presise 
lydgjengivelse gjør meg både tankefull 
og beroliget på samme tid. De ekstreme 
ytelsene til denne spilleren forklarer den 
tilsvarende ekstreme prisen. Det ligger en 
rettferdighet i dette. Den er dessverre også 
en solid dokumentasjon på at det bør være 
slik at man får hva man betaler for.

Bedre enn   
Testpanelet om Soulution 745:

ANDERS ROSNESS: 12012011!

TORE DAG NILSEN: PERFECT SOUND FOREVER!

20



21

Da lyttingen tok til, var det duket for et 
hellig øyeblikk. Det første spørsmålet jeg 
stilte meg selv mens jeg kløp meg selv så 
hardt jeg kunne i armen, var: Finnes det 
egentlig grenser?

Vi har før har hørt fantastiske produk-
ter i Fidelitys storstue. Sterkt i minnet 
ligger CD-spilleren fra Esoteric, forster-
kersettet fra Mark Levinson, B&W 801D, 
EMM labs, Linn LP12 og enkelte andre 
superprodukter. Men det vi opplevde 
denne kalde januarkvelden satte faktisk 
enda en ny påla i bakken, denne gangen 
enda et godt steg fram i forhold til alt vi 
tidligere har hørt.

Hva gjør så denne CD-spilleren anner-
ledes? I korte trekk har det åpenbart lyk-
tes de sveitsiske ingeniører å fjerne enda 
et tilsynelatende usynlig slør, skapt av en 
nær uhørbar støy i hele frekvensområ-
det, slik jeg opplever det. Men usynlighet 
og ikke hørbare fenomen er nettopp det 
bare så lenge de rent faktisk er der,  hvor 
utrolig det enn kan høres. Støy er tyde-
ligvis et nesten relativt begrep, og tar du 
det bort, så oppdager du at det faktisk 
hadde vært noe surr der hele tiden. Som 
med ventilasjonsanlegget på jobben på 
et vis, du merker ikke at det støyer før 
det stopper. Da plutselig, tenker du: Hva 
var det for noe rart som  fikk brått fikk 
meg til å senke skuldrene?

De praktiske resultatene av dette er 
et innsyn i innspillinger vi aldri før har 
hørt, selv ikke fra ekstremt gode vinyl 
platespillere. Her er verdens største og 
reneste forstørrelsesglass satt mellom 
lytter og utøver, det er klart større enn 
virkeligheten, men det er greit for meg, 
det er faktisk det hi-fi dreier seg om. Vi 
har i grunn aldri kopiert virkeligheten, 
men vi har jobbet for å hente ut nøyaktig 
det som ligger i innspillingen. Og denne 
spilleren lykkes bedre med det, enn noe 
annet jeg har hørt, og det inkluderer 
samtlige analoge og digitale medier jeg 
har lånt øre til i hele mitt liv. Det gir en 

klangpalett som med irriterende stor 
margin går utenpå så vel digitale som 
analoge avspillingsmaskiner. Det er en 
mellomtone som er så naturtro og åpen 
at man blir litt fælen, igjen opplevde jeg 
forvirringen ved å tro at det var mine 
skribentkolleger som klappet, mens det 
i virkeligheten kom fra høyttaleren langt 
unna sofaen. 

Jeg hører innspillinger jeg har hørt et 
hundretalls ganger på en helt ny måte, 
og jeg blir fullstendig bergtatt og nesten 
ydmyk over hvor mye informasjon som 
rent faktisk finnes i enere og nuller. Og 
det gjelder selv om vi spiller en standard 
red book CD! Evnen til samklang har jeg 
aldri hørt maken til tidligere, det er så 
mye klarhet og kontroll i mellomtonen 
her, at hvert enkelt instrument har meng-
der av plass og  full  uavhengighet av alt 
annet som foregår omkring. Og når vi 
slipper en SACD i skuffen, er det slutt på 
journalistens ord. Da kommer jeg ikke på 
annet enn andektig stillhet, for øyeblik-
ket er hellig, og det finnes ikke flere ord i 
vokabularet.

Ikke nok med at hele frekvensområdet 
er «tørket opp» på ubeskrivelig vis, men 
jeg ville ikke hett Håkon «Dynamikk» 
Rognlien om jeg ikke nevnte det makro-
dynamiske uttrykk i dette oppsettet. Visst 
har jeg hørt utrolige ting før, med B&W’s 
15-tommer og anlegg i millionklassen, 
men dette....!  Marten-høyttalerne byttet 
navn fra Coltrane til Ozzy, blei store som 
hus og eksploderte i vannvittige crescendi 
med en hurtighet som ga Supermann 
problemer med selvtilliten. Og at dette 
kom fra kilden, er hevet over tvil. Men det 
viser nok en gang at svenske høyttaler-
byggere skal man ikke kimse av! Horn er 
unødvendig!

Den påfølgende aften ble trist. Det er 
mange år siden sist jeg fikk en så brutal, 
hi-fi-messig realitetsorientering! Hvor er 
Lottopremien når du behøver den som 
mest?   

Bedre enn   vinyl?
HÅKON ROGNLIEN: BEDRE ENN VINYL!

TROND TORGNESSKAR:

EN CD-SPILLER  
MED SJEL
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