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Rega Planar 2

Vellykket vinylspinner

Med dynamisk og raffinert lyd, er platespilleren fra
Rega et av de beste kjøpene i prisklassen.
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Rega Planar 2

E

ngelske Rega, har nylig byttet ut sine
spillere i lavere prisklasse med helt nye
utgaver. Det aller meste er endret på
2016-modellene, og modellen i midten Planar 2 - er bare til forveksling lik forgjengeren. Den legger seg litt over de rimeligste budsjettspillerne i pris, og er mye mer
tillitvekkende bygget.
Side om side ser de så like ut at man må
nærmere for å se hvor Rega har spart inn på
Planar 2, kontra Planar 3. Når musikken
strømmer ut av høyttalerne, og man bytter
mellom de to spillerne, er det lett å høre forskjellene. De er det flere av, men det er ikke

sånn at lydkvaliteten fra den billigste spilleren, ligger langt etter den dyreste.
For det er ikke bare designet som ligner,
lydsignaturen er forbløffende lik.

STOR OG DYNAMISK LYD
De lar musikken puste på en bakgrunn med
svært lite støy, og rytmer får god dynamisk
kontrast, uten at musikken virker påtrengende. Lydbildet er stort og bassen er livlig
på begge, men den dyrere spilleren har bedre
kontroll og mer overbevisende dypbass. Den
henter også ut flere klangnyanser og detaljer
- og har bedre rytmisk kontroll.
Vokaler har mer klangbunn og lydbildet
virker mer tredimensjonalt når man lytter til
Planar 3. Men det er ikke store forskjeller.
Den langt rimeligere spilleren lyder mer
åpent, mer fokusert, og er rytmisk stødigere
enn Pro-Ject Essential II USB i samme prisklasse.
Legg på Neil Cowley Trio på Planar 2, og
man merker først at bassen er mer tilstedeværende her, med større dynamisk kontrast.

Bytter man til ren klavermusikk, som 2L-innspillingen med Jan Gunnar Hoffs Living, er
klaverklangen både skarpere og fyldigere fra
Rega-spilleren. Klaveret lyder dessuten
større, og klangbildet er lysere med tydeligere fokus på klaverets øverste oktaver.

VÅR MENING
Holder man seg strengt til et budsjett, er det
ingen tvil om at Rega Planar 2 er det beste
kjøpet i prisklassen. Alternativet er den direktedrevne og solide Audio-Technica AT-LP5,
som også lyder kanongodt, men mangler litt
av raffinementet til Rega-spilleren. Som er
perfekt for nybegynnere og viderekomne,
kanskje med unntak for de mest kresne.
For dem finnes alltids den dyrere Planar 3
som er enda bedre. Litt i hvert fall. Alle de
andre kommer i mål med Planar 2. (10/16) LS
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