
Från Norge kommer en mycket diskret klass D-förstärkare 

med fantastiskt bra ljud, omtänksamma funktioner och en 

byggkvalitet utöver det vanliga.
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A
ntalet tillverkare av klass D-slut-

steg kan räknas i tusental, och det 

är inte så konstigt då tekniken är 

både effektiv (vilket gör den energi-

snål) samt kompakt och lätt (vilket 

är en miljöfördel vid transport). Nu 

för tiden är klass D dessutom ofta 

av god kvalitet rent ljudmässigt, 

men det var faktiskt inte så länge sedan klass D 

nästan var ett skällsord bland det stora flertalet 

ljudintresserade.

Effektivt

Samtidigt som alltså allt fler sett fördelarna med 

klass D, och därför bygger klass D-slutsteg, är det 

inte så många som egentligen tillverkar slutstegen 

från grunden. I stället köper de allra flesta färdiga 

klass D-moduler, och det går utmärkt att köpa 

kompletta moduler som bara behöver monteras i 

en låda. Vill man ha högre kvalitet på ljudåtergiv-

ningen köper man kanske klass D-moduler utan 

vare sig strömförsörjning eller ingångssteg, eller 

så bygger man faktiskt från grunden.

Spannet av produkter med klass D-förstärkare 

i är enormt, allt ifrån kinesiska Bluetooth-

högtalare för några hundralappar, via aktiva 

studiomonitorer, till extrema slutsteg med lika 

extrema prislappar.

Klass D i elitserien

Det finns många åsikter om klass D, och inte 

sällan framhålls bland anhängarna en speciell 

tillverkare eller modul som extra superduperbra. 

Jag är försiktigt skeptisk, men jag tror inte att 

jag får speciellt många mothugg om jag placerar 

Purifi Eigentakt högst upp på prispallen när det 

gäller kompletta klass D-moduler som kan köpas 

per styck och av nästan vem som helst. 

Att Hypex och IcePower då hamnar på 

andra och tredje plats (eventuellt på en delad 

andraplats) torde inte heller vara allt för kontro-

versiellt.

Mot denna bakgrund är det lätt att dra slutsat-

sen att Vera Audio verkligen menar allvar med 

sin P150/600 RS, då den är bestyckad med två 

Eigentaktmoduler drivna av Hypex biffiga 3 kW 

strömförsörjning. Det ser dessutom ut som vissa 

komponenter i strömförsörjningen bytts ut, och 

Vera Audio har också lagt ner tid på att vibra-

tionssäkra hela strömförsörjningen med mjuk 

massa mellan alla komponenter som annars 

skulle kunna komma i kontakt med varandra.

Egen ingång

Men om själva slutstegs- och strömdelarna är 

välkända och högkvalitativa enheter som säljs 

över hela världen, är ingångssteget något helt 

annat. Här har Vera Audio utvecklat själva, och 

en snabb koll på DIP-switcharna på kontroll-

kortet ger vid handen att vi i detta slutstegs 

styrenhet till ingångssteget faktiskt har embryot 

till ett komplett försteg. 

Ingångssteget har ställbar gain separat för 

höger och vänster kanal, men i stället för steglösa 

rattar är det vridomkopplare med åtta lägen i 

3 dB-steg, där läget fullt moturs är ”Mute” och 

läget fullt medurs är +30 dB gain. Internt ska 

kanalerna vara noga balanserade, och Vera själva 

(som inte är blyga för att dela med sig av siffror, 

mätningar och annat) anger att gainskillnaden 

mellan höger och vänster kanal är 0,01 dB. Min 

mätutrustning ger mig ”bara” kanalgain i 0,1 

dB-steg så det närmaste jag kan komma för att 

verifiera deras siffror är att säga att skillnaden är 

under 0,1 dB.

Sammantaget gör detta att det är enkelt att 

matcha slutsteget till annan utrustning, samt 

att det utan krångel fungerar att matcha flera 

Vera-slutsteg med varandra, oavsett om de är 

bryggade eller stereokopplade.

Själva ingångarna är balanserade XLR, och 

tack vare det generösa gainomfånget funkar 

det också fint att köra in signalen obalanserat 

via dessa ingångar. Antingen som jag gjort, 

med Neutrik-adapters, eller genom att man helt 

enkelt skaffar kablar med RCA i ena änden och 

XLR i andra.

För att bryggkoppla slutsteget vrider du bara 

omkopplaren till mono, använder höger ingång 

och kopplar in den ensamma högtalaren på de 

två mittersta högtalarkontakterna. Och här kom-

mer de stegade gainkontrollerna väl till hands. 

Det går enkelt att balansera till exempel för att 

vänster kanal körs obalanserat och höger balan-

serat (sätt bara den obalanserade kanalens gain 6 

dB högre), eller för att ett slutsteg driver centern 

 
 
 
    
    
   
  
 

VERA AUDIO P150/600 RS
Princip Klass D

Pris  cirka 31 000 kronor

Effekt 2x150 W vid 8 ohm,  
 1x600 W vid 8 0hm  
 bryggad

Ingångar XLR

Ingångskänslighet 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dB   
 samt mute

Utgångar Skruvplint (med banan-  
 anslutning)

Trigger In

Mått (BxHxD) 290 x 82 x 380 mm 

Vikt 7 kg  

Info www.vera-audio.com

Rejäla kontakter för högtalaranslutningarna såklart.
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bryggkopplat och ett slutsteg driver höger och 

vänster frontkanaler (ställ gainen 6 dB lägre på 

det bryggkopplade steget).

Alu-fräsning

Elektroniken är alltså en blandning av köpta 

moduler och egenutvecklade dito, och när hela 

klabbet skulle in i en låda ville man uppen-

barligen göra det så utrymmeseffektivt som 

möjligt utan att förstöra servicevänligheten, och 

självklart också välskärmat. Därför är slutsteget 

ganska exakt så stort som det behöver vara, och 

ingångssteget sitter i ett eget utrymme.

Och någonstans här förstår jag att Vera Audio 

styrs av en riktig galning. På ett bra sätt. Hela 

apparatlådan består nämligen av endast två 

delar, där den minst intressanta delen är botten-

plåten, en rejäl aluminiumplåt i vilken fötterna 

sitter fastskruvade, och som är skruvad i chassit 

med 16 skruvar. Resten är fräst ur ett stycke 

aluminium. Japp, ett stycke!

Det finns många sätt att tillverka en låda till 

ett slutsteg, inte sällan använder man plåt som 

bockas för alla sidor, och där en aluminiumplåt 

kanske skruvas fast på fronten så det ser snyggt 

ut. På lite dyrare apparater kan plåten vara 

tjockare, kanske i flera lager, och ibland byts ett 

lager ut mot till exempel aluminium. 

Ännu dyrare slutsteg kanske har lådor helt 

byggda i aluminium och stål (som till exempel 

vårt referenssteg Burmester 956). Men det är 

ytterst få slutsteg vars låda är fräst ur ett stycke 

aluminium, och det oavsett prisklass.

Så när jag efter några veckor med detta slut-

steg till slut skruvar isär det för att fotografera 

insidan, och upptäcker hur det står till, vet jag 

först inte riktigt vad jag ska tänka. Det är liksom 

inte realistiskt att ett slutsteg med två Purifi 

Eigentakt 1ET400A, en Hypex SMPS3k och ett 

egenkonstruerat ingångssteg (med supersnäva 

toleranser, lågt brus och finifna finesser) instop-

pat i ett chassi fräst ur aluminium och försett 

med högklassiga in- och utgångskontakter kan 

säljas för 31 000 kronor. 

Eller jo, det är det 

uppenbarligen, beviset står 

i vårt rack och heter Vera 

Audio P150/600 RS!

Lirar lite bas

Jag har använt slutsteget 

som frontförstärkare 

tillsammans med en 

Yamaha RX-A3080, som 

bryggat centerslutsteg i 

samma anläggning, som 

monitorslutsteg med 

ett par B&W PM1 och en 

Primare Pre 35 samt, bara 

för att jag hade möjlighet, 

bryggat som slutsteg i min 

basrigg.

En gång i tiden (på 

80-talet) ställde en basist 

vid namn Anthony Jackson 

till med ett jäkla rabalder. 

Inte nog med att han 

ville spela sex-strängad 

bas och vägrade stå upp 

ens när han spelade live, 

han tyckte också att 

dåtidens basförstärkare 

var katastrofalt dåliga. 

Så vad gjorde han? 

Kontaktade Mark Levinson 

som modifierade för- och 

slutsteg så att de funkade 

att spela bas igenom såklart! 

Så när jag kopplar in min bas till Vera-steget 

via en Aguilar DB659 och ut till två Tecamp-

lådor (M115 och M210) känner jag mig lite som 

Anthony Jackson, och det bestående intrycket är 

en stabil tyngd och fyllighet som gör mig glad. 

Skillnaden mot att köra med en Gallien 

Krueger RB1001 Mk2 som slutsteg är dock inte 

milsvid, så jag jobbar vidare med hemmabio- och 

stereouppställningar. Men jag fick i alla fall spela 

lite bas på arbetstid, inte dåligt!

Piggt och följsamt

Oavsett vilken av uppställningarna det gäller är 

intrycken av P150/600 RS desamma: Vi bjuds 

Ett par ingångar, ett par utgångar, gainrattar och stereo/mono-omkopplare räcker, och vill du leverera 

signalen via RCA funkar adaptrar perfekt. Känslan i de tre vreden är, precis som allt med Vera Audio, 

förstklassig.

»Vi bjuds på en mycket alert återgivning med ett 
klippfast fundament och en osviklig timing.«

Så här ser locket under 

ut, och ventilationen 

högst upp i bild är till 

för strömförsörjningen.
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på en mycket alert återgivning med ett klipp-

fast fundament och en osviklig timing. Jämfört 

med enklare slutsteg, som de i den integrerade 

Marantz Modell 40n, är Vera Audio öppnare, 

följsammare och på samma sätt piggare, liksom 

sprittande av spelglädje, och avsevärt stadigare 

i basen. Återgivningen är föredömligt finkornig, 

detaljerad och spelglad på ett mycket fint sam-

manhållet sätt.

Jämför jag med de inbyggda slutstegen i 

Yamaha RX-A3080 blir skillnaden ännu större, och 

att växla från Yamaha till Vera blir som att öppna 

ett stort, nyputsat panoramafönster där vi tidigare 

hade ett vanligt fönster.

När Burmester 956 kopplas in på Primare-

förstegets andra par balanserade utgångar 

tänker jag mig att det nu borde gå att balansera 

nivåerna med Veras kontroller. Men det gör det 

inte, för Burmesters enda gainnivå är högre än 

Veras maxnivå (det skiljer 3 dB). Därför blir det 

inte bara skiftande av högtalarkablar när jag 

byter mellan slutstegen, jag måste också justera 

volymen på försteget

Hur som helst är det först här som Vera får 

riktig konkurrens. Veras friska driv och härligt 

fasta bas matchas av Burmester, men Vera över-

raskar med att vara något fetare i basen. Inte lös 

i konturerna, men vid en direkt jämförelse känns 

Vera något rundare i basen än Burmester som 

Det är den här bilden man ska titta mest på tycker 

jag. Kolla in det urfrästa området till vänster om 

högtalarkontakterna, där hittar vi ingångssteget! 

Notera också väggen som går ut från vänster 

sidovägg och sedan förgrenar sig för att också bli 

kabelhållare för strömkablarna, samt ”pinnen” mitt 

i som gör att undersidans lock får stöd och kan 

skruvas fast också i mitten.

verkligen är Klippfast längst ner i frekvens. 

De går dock att jämföra utan handicap, och ett 

flitigt växlande fram och tillbaka gör inget för att 

vi ska kunna enas om vilket steg som är bäst. Det 

finns skillnader, men kvaliteten på återgivningen 

är sådan att det dels är svårt att välja bättre/

sämre, och den enda säkra särskiljaren i ABX-

jämförelser blir basen.

Köpläge

Vera Audio P150/600 RS är ett mycket bra 

slutsteg, som med sina smarta finesser och fan-

tastiska chassi faktiskt ger prisvärdhet ett nytt 

ansikte. Hoppas bara ingen avfärdar slutsteget 

som ”för billigt”, för vi snackar full pott, tio stjär-

nor, och ett av de bästa slutstegsköpen just nu! n

Vrid omkopplaren till Bridged och följ strecket för att 

förstå vilken ingång och vilka högtalarkontakter som 

ska anslutas.

Kuben i bryggat läge är inte illa den heller, och den 

klarar sig faktiskt nästan upp till taket även i 4 ohm. 

Men i 2 och 1 ohm finns inte mycket att hämta, och 

eftersom skyddskretsen slår till rätt abrupt (och inte 

återställs med mindre än en av/på-slagning av ström-

brytaren på baksidan) tycker vi att 8 ohms-högtalare 

passar bäst i bryggat läge.

Stereokuben är mäktig, och håller sig över taket ända 

ner i 2 ohm, så det lär inte bli några problem oavsett 

vilka högtalare man hänger på. Notera den kraftigt 

osymmetriska strömförsörjningen, där den andra ka-

nalen uppvisar motsatt osymmetri, alltså högre MCC 

Pos och lägre MCC Neg. Vi känner inte igen beteen-

det, men hoppas få återkomma till detta.

BRA KÖP
Vera Audio P150/600 RS

Testad i 6/2022
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