Stortest! Högtalarkablar
Provlyssnat!
Supra Sword-ISL Anniversary

Nya svärd

Sword har Supras låsbara RCA-kontakter i något
snyggare utförande än normalt.

– från 30-årsjubilerande Supra
Supra firar 30 år genom att lansera en
sedan länge emotsedd lekkamrat till
högtalarkabeln Sword.
Text Jonas Bryngelsson Bild H&M

S

å här i efterhand känns
det logiskt och nästan
pinsamt att man inte fattade: Supra fyller 30 år
och firmans bästa högtalarkabel
Sword saknade en signalkabel
av samma klass. Entré alltså för
Supra Sword-ISL, som liksom
högtalarkabeln bygger på Johnny Svärds patenterade bifilära
lindningsteknologi.
Den bifilära lindningen
släcker ut egeninduktans och
ger en fasstabil signalöverföring, vilket in sin tur ger perfekt
timing nästan helt utan tidsfel
inom frekvensspektrat. Kabeln
innehåller sex ledare i den ena
riktningen och sex i den andra,
som tillsammans ”kortsluter”
det magnetiska störfältet. Skineffekten minimeras eftersom
varje enskild ledare är individuellt isolerad (litz).

Inget tjafs!
No-nonsense Design kallar Tommy Jenving Supras filosofi. Den
har genom åren märkts främst
genom de mycket prisvärda och
genomtänkta konstruktionerna
men också på firmans stadiga
förankring i studiovärlden, där
användarvänlighet och tillförlitlighet är A och O. Det märks
också på hur Tommy pratar om
kablar: ”Jag kan bara konstruera
de bästa kablarna enligt vetenskapliga principer, hur de låter
får andra bedöma.” Eller att han
nästan alltid pratar kabel i antal
kilometer man producerar.
No-nonsense gäller även
Sword-kablarna, trots ett rejält
kliv upp i prisklasserna, även
om man fortfarande befinner sig
ljusår från marknadens riktigt
esoteriska aktörer. Lite roliga är
man också. Nya Sword-ISL har
en snygg träkloss på sig, men
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den fyller enbart tre funktioner:
Att hålla paret samman och att
klossen kan flyttas om man vill
ha större ”spread” i den ena eller
andra änden. Ett snyggt ställe
att sätta mässingsskylten på och
slutligen visar den halvpilformade klossen ut signalriktningen.
No-nonsense var det och en tydlig passning till andra klossförsedda kablar på marknaden.

Upp till bevis!
Själva kabeln är 0,8 meter
lång med en variant av Supras
låsbara RCA-honor. Höljet är
transparent och under glimmar
en tunn metallskärm och hela
härligheten skiftar i svagt ljusblått (vad annars?).
Om vi var sent ute med högtalarkabeln lär vi åtminstone
bli först i världen med att testa
signalkabeln (eventuella nätaktörer undanräknade), då vi la
vantarna på ett av de allra första
exemplaren direkt från fabriken.
Tillverkningen är för övrigt
starkt begränsad och kabeln
släpps i 3.000 par i 43 länder.
Som sagt, direkt från fabrik och
dessutom några få dagar innan
tidningen gick till tryck. Tidsfaktorn innebar vissa begränsningar,
och jag bestämde direkt att jämförelseobjekt fick bli Supras fram
till nu bästa signalkabel: Klassiska
EFF-I, den flerfaldigt belönade
och väldigt prisvärda signalkabeln. En given budgetreferens hos
oss och många andra. Sword-ISL
Musikaliskt följsamma
Stort ljud
Exakta placeringar
Inte mycket
Mycket bra kablar som
tar Supra till high endnivån.

Supra Sword-ISL
Anniversary
Funktion Signalkabel
Pris 3.300 kr/0,8 meter
Info Jenving Technology,
tel 0522-69 89 90,
www.supra.se

kostar i runda slängar fyra gånger
så mycket i och med de begärda
3.300 kronorna.
Ganska stor prisskillnad
med andra ord, men den trots
allt den viktigaste jämförelsen,
kablar i samma prisklass får vi
ta i något senare stortest.
Upp till bevis, och först körde
jag EFF-I. Det lät bra, men
möjligen lite hårt och kantigt i
just den anläggning jag valt för
jämförelsen. In med Sword-ISL,
och visst lät det lugnare och mer
behagligt? De hårda kanterna
kändes bortfilade och musiken
flöt plötsligt fram mer obehindrat. Men försvann samtidigt
inte också lite av kraften och
attacken som EFF-I hade?
Tillbaka till EFF-I och samma
sak igen, men sedan hände saker
när Sword-ISL för andra gången
tog anläggningen och musiken i
besittning.
Nu var det inget snack! Visst
fanns det bas och attack, mer
än hos EFF-I, men mest av allt
spelade musiken och musikerna
ihop. Samtidigt som ljudet blev
betydligt större blev det också
mer exakt och skarpskuret, två
annars ofta motstridiga egenskaper. Det kom fram mer och djupare bas, men ändå mjukare och

väldigt mer behagligt framfört.
All hårdhet var som bortblåst
och den musikaliska följsamheten var betydligt uppdaterad.

Orolig
Jag ska villigt erkänna att jag
var lite orolig för hur stort eller
rättare sagt litet lyft det skulle
bli med Sword-ISL. Jag menar,
EFF-I är en väldigt bra kabel för
väldigt rimliga pengar, och hur
mycket längre kunde man komma med den bifilära tekniken
och dryga fyra gånger pengarna?
Farhågorna var som det
visade sig betydligt överdrivna.
Skillnaderna är odiskutabla och
de är samtliga otvetydiga och
klara förbättringar. Det är inget
snack om att den var bättre på
det ena samtidigt som den tappade på det andra området. Nej,
den är bättre på allt och väldigt
mycket bättre dessutom.
Den saknar i princip färgning
och får sägas vara nära 100%
klangneutral, vare sig mörk
eller ljus. Karaktären däremot
går mot det mjukt följsamma,
där andra kablar kan vara mer
fysiskt brutala.
Prisskillnaden är förvisso ganska stor mellan Sword-ISL och
EFF-I, men 3.300 kronor är ännu
längre ifrån markandens mest
exotiska signalkablar, som kan
kosta 10, 20 ja 30 gånger mer.
Jag vågar påstå att Sword-ISL är
ett mycket starkt kort i sin prisklass. Exakt hur starkt får vi se
när vi testar den mot likvärdigt
prissatta konkurrenter.
H&M
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