
RØRENDE VAKKERT
Det rykker litt ekstra i foten når esken med Manley Stingray II kom 
 inn gjennom døren, og etter en times tid var det klart for uvanlig  
vakkert klingende musikk. 

Nå er ikke rør i seg selv noen garantist for 
at det låter bra. I det hele tatt er det svært 
sjelden en kan forvente at forsterkere låter 

på den ene eller den andre måten basert på hvil-
ken forsterkerklasse det er. Det finnes gode klasse 
D-forsterkere, og rørforsterkere som ikke helt gjør 
seg fortjent til prislappen. 

Likevel – Manley er ikke noen hvem som helst. 
Likevel er det ikke for hifi-greiene sine de er mest 
kjent. De har opparbeidet seg legendestatus blant 
studiofolket, og leverer alt fra forforsterkere, 
mikrofonforsterkere, equalizere, kompressorer og 
mastering-utstyr. I tillegg kommer et lite antall 
meget gode mikrofoner. 

De har også en del annet hifi-utstyr enn denne 
integrete forsterkeren, men importøren Lydglede 
ser ut til å først og fremst konsenterer seg om 
Stingray II. 

Mye personlighet
Jeg er ikke helt sikker på hva de tenkte da de 

kom opp med designen til Stingray II. Sannsynlig-
vis ingen ting annet enn at design følger funksjon, 
men jeg følger likevel at det betydelig potensiale 
for forbedringer, for å si det litt diplomatisk, når 
det gjelder design. Men det du får er likevel hånd-
laget i Chino, California og har du allerede bestemt 
deg for at rør er det du trakter etter, er det jo en 
viss mulighet for at utseendet på forsterkeren 
ikke har avgjørende betydning. Likevel går det 
kanskje en slags grense for hvor industrielt et 
produkt for hjemmebruk kan se ut? Noen vil sik-
kert si at det også gjelder fjernkontrollen, men den 
passer tross alt godt sammen med designet på 
forsterkeren. 

Det Manley har endt opp med er en sekskantet 
konstruksjon som er nesten 50cm bred og 35cm 
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dyp, og som har innganger og utganger litt spredt 
utover og rundt kabinettet. Forsiden er dominert 
av to større kontrollhjul, en inngang for 3.5mm 
mini-jack, og en hodetelefonutgang i vanlig 6,5mm 
størrelse. 

Baksiden er mer trangbodd, og også en smule 
uvanlig satt opp. Alle terminalene som hører til 
henholdsvis høyre og venstre kanal sitter på hver 
sin kant. Det er 3 phone RCA innganger, egen 
utgang til subwoofer og en utgang med fast volum 
som Manley kaller recording out. 

Og så er det selvsagt de herlige rørene på toppen 
av enheten sammen med de tre store trafoene. 
Inngangsrørene er to 12AT7EH fra Electro Harmo-
nix, i forforsterkeren sitter det 2 stk 6414 fra GE, og 
i utgangen benyttes det EL84 fra Russiske NOS. 

Forsterkeren yter 2 x 32watt, men den kan også 
settes opp som Triode-forsterker. Da kan du hente 
ut maks x 2 x 18watt, og det er målt i 5 Ohm. Noe 
som Manley selv mener, er den perfekte impedan-
sen for forsterkeren.  

Det betyr at du helst ikke, selv om du kan, bør 
koble til altfor ineffektive høyttalere. Små skoes-
ker med 84-85dB effektivitet er selvsagt ikke noe 
problem, men du behøver effektivitet et stykke 
opp på nittitallet for at det skal bli høyt. Jeg hadde 
forsterkeren inne samtidig med de utmerkede 
høyttalerne Triangle Signature Theta, og de hadde 
noen ekstra dB i følsomhet målt mot andre sta-
tivhøyttaler. Det kom veldig godt med da jeg ville 
ha det litt ekstra moro foran stereoanlegget, og få 

opp både trykk og puls. Det var ingen krise på JBL 
L82 som også var innom på samme tid, men du 
kjøper jo ikke JBL for å kosespille. Selv om forster-
keren ellers passer som hånd i hanske.

Rørende vakkert
Men det er ikke først og fremst effekten som 

styrer valget av høyttalere. Denne forsterkeren 
har noen kvaliteter i mellomtonen som det virker 
helt nødvendig å kombinere med høyttalere som 
har matchende kvaliteter. 

Triangle-høyttalerne er veldig gode i mellomto-
nen, men mangler kanskje litt bredde og størrelse 
når den kommer til stemmer og blåserinstrumen-
ter. Det leverer Stingray II så det monner, og fylte 
stua med musikk som både er nydelig og prydelig, 
men også så makeløst transparent og fargerik 
at det knapt er til å tro. Noen forsterkere er litt 
grå, noen er mer fargerike, og så har du Manley 
Stingray II som gjør det samme med musikken 
som når du er litt uforsiktig med fargekontrollen 
på TV-en, og drar på litt ekstra. 

Stingray II leverer et virkelig flott lydbilde, men 
det er ikke fordi den er myk, varm og behagelig. 
Etter å ha spilt gjennom omtrent en halv plate-
samling, er det andre kvaliteter som gjør at den 
stryker musikken medhårs, og at den serverer en 
lyd som øret umiddelbart gjenkjenner som natur-
lig og troverdig. Den harmoniske forvrengningen 
er 100 ganger større enn de mest kliniske transis-
torforsterkerne, men det er avgjort den «riktige» 
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forvrengning, og det gjør den musikalske miksen enda saftigere og 
mer ørevennlig. Manley leverer en glød som gjør at du har lyst til å 
glemme daglig mas og kjas, senke belysningen, tenne et par stea-
rinlys og finne skjenke det selv et glass vin. Det blir raskt skikkelig 
kosestemning når musikken har mye stemmer med høy emosjonell 
verdi, og man føler godhet og omtanke. Gåsehuden er garantert 
sikret. Når jeg så går tilbake til for eksempel Hegel H590, er det 
opplagt noe som går tapt, men det må også sies at Stingray II kan-
skje ikke leverer H590s imponerende oppløsning, superdetaljering 
eller har samme holografiske evner. Det blir at man må ta et valg, og 
da snakker vi ikke hva som låter «riktigst», men om hva som gir den 
største musikalske opplevelsen. Tenk om det hadde vært mulig å få 
begge deler i en og samme forsterker! 

Musikk
Det ble til at mye av musikken denne gangen kom fra Triangle 

Signature Theta, og det var litt fordi høyttalerne så åpenbart skiftet 
karakter fra den ene forsterkeren til den andre. Der jeg syntes stem-
mer ble litt skrinne på Hegel H590, fikk de mer bredde og størrelse 
med Stingray II. 

Jeg spilte blant annet You Want It Darker med Leonard Cohen. Her 
er stemmen så omfangsrik allerede i utgangspunktet at det nesten 
ble litt i overkant med Stingray II. Ikke at det ikke var flott og beha-
gelig, men for meg ble det litt i overkant stort og fyldig. Det er sik-
kert noen som liker det slik, men det er samtidig veldig få som ville 
beskrevet det som nøkternt og korrekt. 

I den helt andre retninger bar det med Ane Brun. Hennes Closer 
fra How Beauty Holds The Hand of Sorrow, ble en særdeles innsten-
dig og nær opplevelse med en stemme som tar tak i deg og gir deg 
en skikkelig musikalsk klem. Stemmen er på denne platen ikke helt 
uten sting, og det kommer på en måte igjennom også her, men ener-
gien er så riktig porsjonert og balansert at den glir gjennom øregan-
gen som om den er forsiktig Q-tips-behandlet med fuktighetskrem. 

Bob Dylans Man in the Long Black Coat er litt lyst spilt inn. Det er 
lekkert og flott, men den kan fort bli krevende på litt spisse anlegg. 
Dette kommer igjennom også her, og viser at du egentlig ikke kan 

VI LIKER:

VI LIKER IKKE:

• Veldig flott og varm lyd
• Tilgivelig og lett å leve med

• Designet er ikke for alle
• Ikke det aller ypperste  
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bruke Stingray II som musikalsk valium. Stemmen breker like mye 
som vanlig, men klangen er slik jeg opplever den fra mye annet ut-
styr, men lyden er likevel litt snillere, og mindre analytisk.  

Spiller du blues, rock, prog og metall er det denne klangen du 
kanskje er ute etter, og du skal ganske langt ut mot det tynne og 
skingrende før det blir ulevelig. Luftgitaren min ble i hvert fall raskt 
pakket ut, stemt og koblet til forsterkerriggen da Stevie Ray dro i 
gang med Hendrix-låta Voodoo Chile. Det er ikke noen premium-
innspilling, men du verden så moro det er å spille rock (og luftgitar) 
med denne forsterkeren! Til og med Wah-Wah-

Det samme inntrykket holder seg bra nesten uansett hvor man 
går i musikkuniverset, og får du en hjem vil du sannsynligvis få en 
uimotståelig trang til å spille gjennom hele platesamlingen på nytt, 
og høre den på en måte du knapt har hørt den tidligere. 

Konklusjon  
Det er lett å bli henrykt over lyden i Stingray II, for det er ingen tvil 

om at den spiller veldig flott, og at den er musikalsk og innbydende 
hvis forutsetningene er riktige. Den spiller aller beste i Triode-mo-
dus, men da er også forsterkeren på sitt minst effektive. Om du får 
Manley Stingray II til å spille høyt nok er imidlertid ikke opp til meg 
å vurdere, men ikke glem at dette kan være en viktig begrensning på 
et par litt tungdrevne høyttalere. 

Noen vil garantert elske den, mens andre kanskje vil savne opp-
løsningen, detaljene og allsidigheten fra transistor-alternativer i 
omtrent samme prisklasse.
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