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Tonläget på HiFi-mässan

säger inte att det är precis lika stor skillnad som
Radikal. Men det finns mycket likheter – varje ton
får en renare mer harmonisk klang, det blir ett större
djup i musiken och en livekänsla på en ny nivå.
Katalyst fördyrar en Klimax DSM med ca 20000kr
och nästa steg är att det kommer för Klimax Exakt.
Men det lär dröja innan tekniken kommer i billigare
apparater. Uppgradering för Klimax DS 44700kr, för
Klimax DSM: 48200kr. Den senare inkluderar HDMI
2.0 som också kommit som separat uppgradering
för 6880kr (Men kanske mest för filmentusiaster?)

”Nej inte uppgradering nu igen!”

Roligt med all positiv feedback!
Självklart från befintliga kunder.
Men också från helt nya
ansikten!
Det var ju inte Linn som ställde
ut utan butiken så vi lyfte fram våra egna produkter
lite extra. Men fokus låg också på den Akurate LP12
vi hela tiden spelade på!

Det är alltid spännande att åka till Linn
på konferens..
Något oväntat kommer nu en stor uppgraderingsmöjlighet först för de som inte kör Exakt! Katalyst är
namnet på Linns nya ”DA-omvandlararkitektur”.
Katalyst är den största uppgradering av DS hittills.
Om den förra uppgraderingen med bättre klocka
påminner lite om keel för LP12:an så är den här
uppgraderingen större och mer lik Radikal. Jag

Man kan naturligtvis bli arg på Linn för att ens
älskade apparat inte längre är den bästa!
Men ponera att det kommit en helt ny modell och att
du behövt byta in den gamla. Vad hade det kostat?
Att för 22% av nypriset få uppgradering till den
senaste versionen är extremt prisvärt i jämförelse.
Under en begränsad tid kommer vi att ha både den
gamla och ny modellen i butiken för AB-jämförelse.
Vi återkommer när vi har det på demo samt när det
blir event.

2 riktigt bra ”vinylrum” i butiken just nu

Linn sk Akurate LP12 är faktiskt en väldigt vettig
kombination. Tonarmen som nu faktiskt heter Akito
3 har förfinats och ihop med Kore och Lingo så är
spelaren så bra att den nya MC-pickupen Krystal
passar fint.
Vi har den i vårt lilla rum ihop med Akurate DSM
och Exakt 520. Återstår att få ordning i skivhyllan..
Vi har ett begränsat antal kvar av vår ”hand out”
broschyr från Hifi-mässan. Det står lite om när vi
startade 1986 och jämförelse med 2016.
Som sagt hoppas jag kunna återkomma med mer
om demo och event snart!
Anders

