
MUSKLER OG PRESISJON
Anthem er en kraftig plugg og leverer alt du behøver av effekt til høyttalere i 
passende prisklasse, men nå for tiden er det ikke bare forsterkeren som skal 
være på plass. Anthem lager en glimrende romkorreksjon vi hadde det mye 
moro med underveis.

Det er en viss motvilje mot romkorreksjon 
blant hifi-entusiaster. Noen vil jo ikke 
engang ha bass og diskant-kontroll, og da 

er veien ganske lang frem til en fullverdig romkor-
reksjon. 

Komplett forsterker
Anthem STR har kreftene i orden. Den yter 

200watt i 8 Ohm, 400watt i 4 Ohm, og hele 
550watt i 2 Ohm. Riktignok er effekten målt med 
inntil 1 % harmonisk forvrengning (THD), men 
dette er uansett kraftfullt og effektivt, og du hører 
umiddelbart at dette er stramt og kontrollert, og 
ikke mint med en evne til å spille seriøst høyt uten 
at den får åndenød. 

STR har selvsagt HT-inngang. Anthem er jo en 
betydelig leverandør av hjemmekino-forsterkere 
i den tunge klassen. Nytt er det at HT-bypass 
fungerer uten at du må slå på forsterkeren. Får 
du ikke nok bass i systemet ditt kan du koble til 2 
subwoofer i mono eller stereo (med ARC). 

Forsterkeren har en god RIAA, og platespiller-
inngangen tar både MM og MC-pickuper. Andre 

analoge innganger er 1 balansert XLR-inngang og 4 
vanlige RCA linje-innganger. Enheten sampler opp 
alle lave oppløsninger til 24bit/192kHz, og takler 
oppløsninger opp til PCM 32bit/384kHz og DSD 
opp til 5,6MHz via USB. 

Det er også 5 digitale innganger. 2 optiske, 2 ko-
aks og 1 AES/EBU. Du får også to analoge utganger 
i tillegg til de to subwoofer-tilkoblingene. 

ARC
ARC står for Anthem Room Correction, og har 

som jobb å fjerne eller minske eventuelle rom-
problemer. Jeg sier eventuelle for dette er svært 
variabelt fra rom til rom, og fra anlegg til anlegg. 
Derfor er det viktig å foreta en så nøyaktig analyse 
av rommet som mulig før det korrigeres. 

De ubehandlede flatene vi har i rommet som 
møbler og skap, gulv, vegger og tak skaper uønske-
de bidrag til lyden. Disse kan reduseres ved å job-
be målrettet med plassering av høyttalerne, men 
du har egentlig kun to valg for å fikse på dette. 
Betydelig akustikkbehandling eller romkorreksjon, 
eller også en kombinasjon. Problemen er en salig 
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blanding av resonanser, refleksjoner og stående 
bølger. Et skikkelig kaos av negative påvirkninger 
som farger lyden og ødelegger lytteopplevelsen. 

Anthem har hatt dette systemet en god stund, 
og innførte det så vidt jeg husker på sine hjemme-
kino-produkter som et eget alternativ til Audyssey 
og andre som fantes på den tiden. ARC er utviklet 
med god hjelp fra NRC i Canada. National Rese-
rach Council of Canada. De har fasiliteter som 
de låner ut til Kanadiske produsenter og høyt-
talerprodusenter som Mirage, PSB og Energy har 
benyttet ressurser fra samme sted. 

Litt jobb før vi kan begynne å lytte
Vi har hatt flere produkter med romkorreksjon 

i redaksjonen den siste tiden, og der har det stort 
vært nok å koble til en mikrofon, og så vente et 
minutt eller to før det hele er ferdig kalibrert. Det 
er fleksibelt og veldig brukervennlig. 

Anthem sitt ARC-system er noe helt annet. Her 
er det tilkobling av forsterkeren til en PC/Mac, en 
større målemikrofon, og behov for å gjøre minst 
5 forskjellige målinger i rommet før systemet er 
fornøyd. Du kan gjøre målinger med inntil 10 for-
skjellige plassering av mikrofonen for størst mulig 
nøyaktighet. Det er altså en liten jobb som må gjø-
res før du kan sette deg rolig ned å lytte til musikk. 
Som vanlig bør man sørge for at høyttalerne dine 
allerede står så riktig plassert som mulig. Da er 
det frem med målebånd og helst plassering med 
millimeterpresisjon.  

Jeg forsøkte litt forskjellige plasseringer, og fikk 
selvsagt også svært forskjellige resultater på må-
lingene. Blant annet en måling hvor jeg plasserte 
et par Sonus faber Sonnetto 8 temmelig tilfeldig i 
stua. Det er forskjeller i avstand til hjørner og side-
vegger, og det er en tydelig utfasing i den øvre de-
len av bassen på grunn av plasseringen (se bildet). 
Likevel fikk romkorreksjonen imponerende orden 
på problemene, kurven ble flatet ut og presisjonen 
i lydbildet økte kraftig med bedre fokus og mye 
tydeligere plassering av instrumenter og stemmer. 
Dette gjøres uten av klangsignaturen til høyttaler-
ne forandrer seg. Du behøver fortsatt et par gode 
og velkonstruerte høyttalere for å oppnå nirvana.

Det ser ikke ut til at ARC helt uten videre fjerner 
alle bidragene fra rommet, men gjør romkorrek-
sjonen ved å redusere de meste åpenbare utfor-
dringene, og det gjøres fortrinnsvis i den dypere 
enden av frekvensområdet der romproblemene er 
størst. 

Uten romkorreksjon
Med en spilleliste laget for anledninger er jeg 

fort i gang med å lytte til forsterkeren. Det spil-
ler kraftfullt og stort, men det går ikke an å ikke 
legge merke til at fokuset er litt utydelig definert, 
at lydbildet er litt rotete, og at bassen ikke er så 
presis og kontrollert som den kan være. Noe som 
åpenbart ikke er forsterkerens skyld, men pro-
blemer som skapes av rommet. Nede i kjelleren 
er rommet annerledes og der er kontrollen helt 
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annerledes, og på grunn av litt grunnleggende akustisk behandling 
av flatene i rommet, er også fokus og perspektiv vesentlig bedre på 
plass. 

Hvordan få lyden i stua til å likne på resultatene i kjelleren? Det 
korte og greie svarer er at det er svært krevende å få til med høytta-
lerne plassert på et sted hvor stua samtidig fungerer for de som bor 
sammen med meg. 

En innlysende forsterker å sammenlikne med er Hegel sin H390, 
som fortsatt står i racket hjemme. Anthem har en litt varmere måte 
å spille på, og er kanskje ikke like superpresis, men spiller likevel 
både stort, bredt og gjennomsiktig, og den gir den samme opplevel-
sen av kraft og tyngde. Varmen er også til stede i det øvre bassom-
rådet, men helt uten at lyden oppleves farget eller for feit. 

Med romkorreksjon
Lyden du hører hjemme i stua er en salig blanding av høyttalere 

og rom. Mest rom, dessverre. Noen rom fungerer greit, mens andre 
ødelegger lyden fullstendig. Det er stort sett ingen ting du kan gjøre 
uten at det koster betydelig med kroner. Anthem STR har algoritmer 
som identifiserer og fjerner de verste påvirkningene fra rommet, og 
du må gjerne legge eventuelle fordommer mot EQ-er og annet bak 
deg. Dette er noe litt annet. Du kan forresten også lage deg 4 for-
skjellige profiler som du kan justere i alle mulige retninger. 

Der mange romkorreksjonssystemer, og særlig de som sitter i 
hjemmekino-receivere ofte forandrer hele klangkarakteren, går 
Anthem STR litt mer nennsomt til verks. Den jobber aller mest 
med bassområdet, og påvirker svært lite av det som skjer oppover 
i frekvens. Det gjør at forsterkeren låter slik du opplever den uten 
romkorreksjon, men at bassen er strammet betydelig opp og virker 
klart bedre kontrollert, og at lydbildets fokus er mer presist. Stram-
heten i bassen og i selve lydbildets grunnfjell gjør at det blir god 
plass til detaljer fra øvre bassområdet og langt opp i mellomtonen. 
Det er egentlig ikke så mye som forandrer seg, det kommer bare 
bedre frem og er lettere å «få øye på» i lydbildet. Særlig instrumen-
ter og herre-stemmer som vanligvis beveger seg et stykke ned i bas-
sen, blir strammet opp og får riktig størrelse og vekt i lydbilde. Ikke 
for mye, men heller ikke for lite. Trommer får mer 
punch og trykk, det opplevels som om 
bassgitarer går dypere og låter 
renere med riktigere tykkelse på 
strengene. 

Jeg spilte mye musikk på denne 
kraftfulle og muskuløse forster-
keren. Det er alltid et godt tegn, 
for selv om det finnes mye utstyr 
som er virkelig bra, er det ikke like 
mye utstyr som gir en musikalsk 
givende opplevelse. Om jeg spilte 

VI LIKER:

VI LIKER IKKE:

• Meget bra romkorreksjon
• Muskuløs og kraftfull lyd
• Mange innganger

• Ikke for begynnere
• Du må finne frem PC-en for å 

komme i mål. 

STEREO+ MENER: Hvis du  
vil korrigere effektivt for  
romproblemene hjemme, er  
Anthem STR et selvfølgelig valg. 
Lyden etter romkorreksjon er  
som å få et nytt (og dyrere)  
stereoanlegg. 
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veldig gjennomsiktig og naken musikk, for eksempel 
Youn Sun Nah og hennes Chanson D´helene, el-
ler dundret til med noe så total i den andre 
retningen som Disturbed og 
deres Land of Confusion var STR 
med på notene hele veien. Og 
i stedet for å fokusere kun på å 
hente frem de aller siste detaljene, 
er den litt mer opptatt av helhet. En 
ganske så raffinert helhet, må sies. For 
det er lekkert og innbydende det den presen-
terer enten du velger å bruke analoge eller digitale 
innganger. 

Konklusjon 
Anthem STR Integrert forsterker låter bra helt uten at du kobler 

inn romkorreksjonen, og plasserer seg et godt stykke over for ek-
sempel NAD M10 når det gjelder både styrke og lydkvalitet. Du får 
brukbart igjen for mellomlegget på 20K. Likevel er det på sin plass 
å merke seg at Anthem ikke først og fremst konkurrerer mot andre 
tilsvarende prisede forsterkere uten romkorreksjon. Både Hegel 
H390 og den helanaloge Naim Supernait 3 ( testet i denne utgaven ) 
er enda bedre forsterkere, men de har altså ikke den, for noen, helt 
avgjørende romkorreksjonen. 

Anthem STR
PRIS: Kr. 51.990.-  
IMPORTØR: Lsound AS
LINK: www.lsound.no
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