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K an det egentlig spille noen 
rolle om pluss følger fra 
veggkontakt til forsterker, 

cd-spiller, platespiller hjemmekino 
eller TV? Komponentene fungerer 
jo uansett. Jeg har tidligere vært litt 
skeptisk til tips og råd fra hififrea-
ker som har snakket varmt om at 
man må snu stikkontaktene for 
å høre om man har koblet dem i 
riktig vei. Ulempen med en slik 
framgangsmåte har vært at man har 
måttet sitte å høre på anlegget. Så 
snu rundt på stikkontakten, skru 
på anlegget og høre på nytt. Det er 
tungvint. Med Phase Survival-settet 
fra italienske Systems and Magic 
trenger du ikke bry deg om å lytte 
deg fram til riktig resultat. For settet 
gjør hele den jobben for deg, så kan 
du heller sette deg ned til slutt å vite 
at alle kontaktene sitter i fase. For så 
å høre forskjellen. 

Merketusj
Det hele er faktisk latterlig enkelt. 
En stikkontakt med et rødt merke 

på den ene siden og en lysdiode på 
baksiden hjelper deg med å finne 
fasen på veggkontakten. Lyser det 
rødt bak på kontakten 
har du satt den rett 
vei. Da bruker du den 
medfølgende merketu-
sjen og lager et lite rødt 
merke på kontakten på 
samme side som det 
røde merket på stikkon-
takten fra fase-settet. 

Det neste du gjør er 
å ta den andre delen av 
fase-settet og nettkabe-
len din. Først plugger 
du stikkontakten i 
den ene siden av fasefinneren og 
nettkontakten i den andre. Da vil 
det lyse et rødt lys på den siden av 
stikkontakten som er faserett. Et 
nytt lite merke på selve kontakten 
med merketusjen, så er du i mål. 
Da er det bare å sette nettkabelens 
stikkontakt i veggkontakten slik 
at det røde merket på stikket er på 
samme side som de røde merket på 
veggkontakten. 

Resultatet her hjemme ga i hvert 
fall en klar indikasjon på at ikke alle 
kontaktene mine har sittet som de 
skulle. For jeg opplevde både klarere 
og renere lyd og bedre dynamikk. 
Og dermed var jeg enda et trinn opp 
på vei mot lydnirvana. 

Ulempen er jo at når man først 
har merket kontakter og plugger 
så er man ferdig, og trenger knapt 

nok å bruke utstyret 
før man igjen får et 
nytt produkt i hus. Det 
følger heller ikke med 
adapter for 20-ampers 
apparatplugger, så 
Krell-forsterkeren min 
fikk jeg ikke testet 
nettkabelen til.

Konklusjon
Med mindre du med 
flaks eller dyktighet 
har klart å få hele 

anlegget ditt i fase, er Phase Survival 
Kit et produkt som på en idiotsikker 
måte sørger for å gi deg enda litt 
bedre lyd.

Systems and Magic Phase Survival Kit

Fasefeilfinneren
Man skulle tro at det er ett 
fett hvilken vei man setter
i stikkontakten fra stereo-
anlegget. Nå vet jeg bedre.
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Vi liker ikke:

Vi liker:

Så enkelt at selv mor kan •	
klare det
Riktig fase gir bedre lyd•	
Overkommelig pris•	

Når du har merket kontak-•	
ter og stikk så trenger du 
egentlig ikke produktet 
igjen.
Ingen 20-ampers adapter•	

Systems and Magic 
Phase Survival Kit

PriS: 2.500,-

iMPOrTØr: Audioaktøren

link: www.audioakt.no

Vi Mener: dette er en utrolig 
enkel måte å sørge for at alle 
komponentene dine får strøm i 
rett fase.
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