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Signalkabel Supra Sword

Knivskarpa kabelsmycken
Kablar har inte samma sex
appeal som en cool förstärkare eller ett par läckra
högtalare, men de är ändå
avgörande för anläggningens ljudkvalitet. Lyckligtvis
ﬁnns det kabeltillverkare
som har realistiska prisﬁlosoﬁer. Svenska Supra ﬁrar
sitt 30-årsjubileum med en
helt ny toppmodell.
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Supra Sword

De ﬂesta av oss ogillar att lägga
ut mycket pengar på kablar. Efter
att ha lagt tiotusentals kronor på
en tung musik- eller ﬁlmanläggning känns det ju surt att behöva
hosta upp ännu mer pengar för
dyra kablar. Det räcker väl med
sladdarna som ligger i kartongerna, plus ett par meter vanlig
lampsladd till högtalarna? Nja, inte
riktigt. Precis som en trimmad motor ska köras på ordentlig bensin,
behöver anläggningen bra kablar
för att kunna ge sitt bästa.
understryka att den inte har någonting med ljudet att göra. Träklotsen – som är av mahogny –
sitter bara där för att hålla ihop
kablarna och för att se stilig ut!
Lite kosmetik har alltså Jenving givit sin nya toppmodell.

Supra Sword bygger på ett
patent av Johnny Swärd och är en
så kallad biﬁlärt tvinnad kabel. Biﬁlärkonceptet innebär sex ledare
som är tvinnade motsols och sex
som är tvinnade medsols, och
som tillsammans reducerar egeninduktansen betydligt och ger en
fasstabil signalöverföring. Supra
hävdar att detta ger en bättre timing i hela frekvensregistret.
Om du har varit runt i olika hiﬁbutiker så har du säkert sett kablar som har konstiga lådor på
sig. Dessa lådor innehåller ﬁlter
och är en annan metod för att
förbättra kablarnas timing. Supras
har också givit Sword-kabeln en
liten klots, men är noga med att
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3 300 kronor för 0,8 meter
signalkabel kan låta mycket, men
med tanke på att detta faktiskt är
Supras mest exklusiva modell så är
det inte så farligt. Särskilt inte när
många konkurrenter tar lika
mycket för sina billigaste modeller.

Pris: 3 300 kr
Imp.: Jenving Technology
www.jenving.se
Detaljerat, distinkt och
bestämt ljud.
Bra stereoperspektiv.

Avslöjande på gott
och ont.
Kan verka tunn i
basen i en del
anläggningar.

Och ljudet? Det kan lätt bli lite
konstigt när man ska försöka berätta hur en kabel låter. En bra kabel
ska helst inte lägga till eller ta bort
någonting från de övriga komponenternas ljud. En del kablar maskerar eventuella problem i anläggningen genom att förhindra att allt
släpps igenom. Men det gäller deﬁnitivt inte Supra Sword. Om du är
ute efter maximal transparens kan
detta vara mitt i prick. Jämfört med
våra trofasta MIT-kablar får vi ett
första intryck av att ljudet blir en
aning tunnare och mer analytiskt.
Men efter att ha kopplat fram och
tillbaka visar det sig att det bara är
basregistret som har blivit stramare
och mindre utﬂytande. Det låter
nästan som om trumpinnarna träffar skinnen hårdare och mer be-

stämt. Mellanregistret verkar mer
framåt och kvinnoröster klingar klarare ur högtalarna. Vi tycker oss också kunna skönja ett förbättrat stereoperspektiv med en mer tydlig placering av instrumenten och vi misstänker att detta har med den ovan
nämnda timingen att göra. Musiken
tycks få mer fart och ﬂäkt och det
är lättare att följa takten. Vi skulle
inte vilja karaktärisera skillnaderna
som markanta, men tillräckliga för
att vi ska köpa Supras argument för
hur kabeln är uppbyggd. MIT-kablarna har också ﬁlterboxar för just
timingens skull, men får se sig besegrade av Sword. MIT-kablarna
har visserligen en varmare karaktär
som passar ﬁnt i många anläggningar, medan Sword är mer skoningslös när den förmedlar anläggningens styrkor och svagheter. Av
denna anledning kan det löna sig
att prova Supras kablar hemma
innan man bestämmer sig.
Slutsats. Kabelmarknaden präglas till viss del av kreativ marknadsföring med hög ”Snake Oil”-faktor.
Det ﬁnns många kablar där ute
som slåss om dina surt förvärvade
slantar. Men kvalitet behöver lyckligtvis inte kosta en hel förmögenhet. Om du letar efter en gedigen
uppgradering i kabeldjungeln så
kan Supra Sword vara en bra investering. De håller jämna steg med
åtskilligt dyrare konkurrenter och
blir knappast den svagaste länken i
kedjan förrän anläggningens totalkostnad överstiger 100 000 kronor,
och kanske mer än så!
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