PROGRAMVARE: SOUNDPIMP

VI LIKER:
• Neste magisk tredimensjonalitet
• Ingen fasefeil-artifakter
• Masse detaljer du ikke har hørt tidligere
• Morsomt
VI LIKER IKKE:
• Finnes ikke på iOS

INFORMASJON
Gå til www.soundpimp.com for å få en demo

NORDMENN GJØR LYDEN BEDRE
Nå er det vel ikke først og fremst en lydforbedring SoundPimp tar mål av seg til å være,
men heller en smart måte å lage kjempestore lydbilder fra to høyttalere som står kliss
inntil hverandre.
Tekst: Håvard Holmedal [havard.holmedal@hl-media.no]

Programvaren er først og fremst laget for situasjoner hvor høyttalerne ikke får den avstanden fra
hverandre som man får i et stereoanlegg. Benyttes SoundPimp riktig er det en god del interessant
ting som skjer, men først litt om hva de egentlig har forsøkt å få til. SoundPimp kan installeres på
PC, Mac, Linux og Android og gjøres uten store problemer av hvem som helst.

Ørene er problemet
For det meste går det greit å mikse og ta opp lyd i stereo, men det er bare til vi kommer til ørene.
Her oppstår det et fenomen som kalles crosstalk, og som kommer av at venstre øre hører
informasjonen fra høyre høyttaler, og at høyre øre hører informasjon som hører til venstre øre.
Ideelt sett er det ønskelige å ha en lyttesituasjon hvor høyre øre kun hørte høyre høyttaler, og
venstre øre kun hørte venstre høyttaler. Litt vanskelig å få til i et vanlig rom. Jeg skal ta det litt
enkelt. Det SoundPimp gjør er å foreta en digital kansellering av den beskrevne crosstalk. Dette
gjøres uten å manipulere lydens fase, og har etter det jeg kan høre ingen egentlig artefakter.
Annet enn at det til å begynne med låter svært uvant.
Etter en stund begynner du derimot å oppfatte ting i lydbildet som du knapt har hørt tidligere, og
du får et kolossalt lydbilde med en bredde, dybde og et fokus du knapt har hørt maken til. I tillegg
får du en forbedring nærmest på kjøpet. Detaljene som blir gjemt bort i midten av lydbildet på
grunn av SoundPimp gjør at det ikke kanselleres senterinformasjon i midten av lydbildet.

Opplevelsen
Jeg har sittet og lekt meg med denne programvare noen timer, og jeg blir stadig mer overbevist
om at den har noe for seg. På et par gode hiﬁ-høyttalere som er plassert noen meter fra
hverandre, er det ikke noe stort poeng, men du verden som jeg sperret opp øynene da jeg koblet
til de små PSB Alpha PS1 til Mac-en min, og plasserte høyttalerne på hver sin side av skjermen.
Jeg kan egentlig ikke forestille meg at jeg kommer til å skru SoundPimp av igjen.
Det skal dog sies at instrumenter som er mikset for å strekke seg i lydbildets bredde, som
pianoer, xylofoner og helt slagverk, blir i overkant brede. Likevel er romfølelsen og hvordan
instrumenter og stemmer er plassert oppsiktsvekkende god, og fantastisk tredimensjonal. I
tillegg opplever jeg en mikrodynamikk og en detaljgjengivelse som jeg knapt har hørt maken til
med så rimelige og små høyttalere. Jeg kobler så til et par Dynaudio studiomonitorer jeg har
tilgang til og får plutselig hiﬁ-Nirvana. Lydbildet er ikke bare bredt. Det strekker seg også ut på
siden av lytteposisjonen, men uten at fokuset i midten foran blir svekket.
Det morsomme er at du kan spille av alle mulige lydkilder gjennom det lille programmet. Hva
med musikk fra Spotify eller Wimp opplevd på en helt annen måte enn tidligere?

Konklusjon
Det går absolutt ikke an å skaffe seg en tilsvarende lydforbedring for fattige 300 kroner, som er
prisen på SoundPimp, noe annet sted på kloden. Vel å merke hvis du plasserer de aktive
høyttalerne dine svært nær skjermen på datamaskinen din, spiller lyd fra en av de nye trådløse
høyttalerne på markedet som for eksempel Zeppelin fra B&W, eller fra den lille høyttalere Pill fra
Beats som vi har omtalt i dette nummeret av Watt.

SoundPimp
PRIS: 300,LINK: www.soundpimp.com
WATT MENER: Vi gleder oss
til å følge prosjektet videre! I
mellomtiden lar vi oss overraske
for hver nye innspilling vi kjører
Scannet kopi av artikkelen:

