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 Gryphon Diablo 300TEST!

I 
decennier var danska Gryphon kan-
ske den enda verkligt hängivna och 
kompromisslösa high-end-tillverka-
re Skandinavien kunde skryta med. 

Under årens lopp har den exklusiva firman 
inspirerat och banat väg för en rad avan-
cerade nordliga tillverkare och då särskilt 
i hemlandet, där man alltid haft ett bättre 
hifi-klimat och större kundunderlag. 

Gryphon har alltid gått sin egen väg och 
är lite som en blandning mellan å ena sidan 
brutal överdimensionering likt Krell, med 
extrem strömstyrka och ren klass A, men 
också helt egna sofistikerade lösningar som 
Goldmund. 

Det sista gäller inte minst firmans djärva 
högtalarutveckling som drog i gång i bör-
jan av 2000-talet och idag utgör Gryphons 
halva omsättning. Men så talar vi också om 
modeller som börjar på 250.000 kronor 

Med sensationella Diablo 300 har Gryphon åter-
igen visat hur långt man kan gå med integrerade 
förstärkare. Text Mats Meyer-Lie Bild H&M  Mätning H&M

SENSUELL

upp till fyrdelade toppmodellen Kodo för 
över 3 miljoner!

Många blev nog bekanta med Gryphon i 
början av 2000-talet genom firmans integre-
rade förstärkare. Att man började utveckla 
den här typen av förstärkare var lite av en 
chansning, men också en provokation mot 
alla inbitna förståsigpåare som styvnackat 
hävdat att riktigt bra ljud bara gick att få 
med separata enheter. Inga av dåtidens pre-
stigetillverkare skulle kommit på tanken att 
riskera sitt rykte med en integrerad modell. 

Så att Gryphon bestämde sig för att kom-
plettera sitt exklusiva program av stora 
Klass A-förstärkare med en integrerad 
modell var en känga åt konkurrenterna i 
branschen, och eftersom förstärkartypen 
inte var accepterad i high-end-kretsar döp-
tes modellen trotsigt till Tabu.

Gryphons fräcka tilltag blev förstås inte 
mindre kaxigt av att man samtidigt kom 
med det monströsa slutsteget Antileon på 
150 watt – ett av dåtidens största, helt 
monodelade rena klass A-steg.

Gryphon Tabu var förstås inte ensam 
herre på täppan, men konkurrenterna var 
få, oftast japanska och sällan lika förfinat 
audiofiltrimmade som den monodelade, 
balanserade och icke-motkopplade Tabu. 
Inte ren klass A, men en 100-watts klass 
AB-förstärkaren med en rejäl portion glö-
dande klass A. Förstärkaren fick ett entusiastiskt motta-

gande, inte minst på hemmaplan och succén 
fick Gryphon att på kort tid släppa en rad 
ännu mer påkostade uppföljare parallellt 
med sina stora för- och slutstegskombina-
tioner. 

Man kan nog också ana att Gryphon 
som ett litet, men mycket respekterat high- 
end-märke fick stora konkurrenter att bör-
ja fatta galoppen. Det dröjde därför inte 
länge innan amerikanska prestigemärken 
som Krell, Mark Levinson och Rowland 
Research helomvände och plötsligt kunde 
komma med integrerade lösningar utan att 
tappa vare sig ansikte eller anseende.

Samtidigt med Tabu kom visserligen inte-
grerade Krell KAV-300i, men den var billi-

DAC-kortet erbjuder förstås USB-B men 
också dubbla S/PDIF via BNC-kontakter, 
en AES/EBU (XLR) samt en helt vanlig 
TosLink.

Fjärrkontrollen är en till funk-
tionen enkel sak, men så härlig 
att såväl beskåda som att han-
tera i dagligt användande.

RÅSTYRKARÅSTYRKA

Ljudkvalitet

Effektstyrka

Finish

Högt pris, förstås
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gare och inte alls lika audiofiltrimmad efter-
som den var tänkt som en budgetmodell för 
europeisk marknad. Den skakiga världseko-
nomin i början av 1990-talet bidrog förstås 
också till att lyxtillverkarna behövde billi-
gare modeller, men i Gryphons fall handlade 
det om att karva ut en egen ambitiös nisch 
av integrerade audiofilförstärkare.

Framgången med de olika varianterna av 
Tabu och den större Callisto lät som sagt 
inte vänta på sig. Det gjorde heller inte 
konkurrenterna så 2005 kände Gryphon 
att det var dags att en gång för alla visa var 
skåpet skulle stå. Det gjorde man med råge. 
Modellen blev den mäktiga 200-wattaren 
Diablo, en djärvt överdimensionerad koloss 
som chockerade audiofilvärlden. 

Den blev snabbt hyllad världen över och 

kom trots en prislapp på långt över 100.000 
kronor att bli unik i high-end-branschen 
med tusentals sålda enheter. 

Diablo blev en sådan vinstmaskin att man 
först efter 10 år kände att det var dags för 
en uppföljare. Det berodde också på lär-
domar man fått av att utveckla slutsteget 
Mephisto (1.1 miljoner kronor) med match-
ande, tvådelade försteget Pandora (300.000 
kronor).

Med uppföljaren Diablo 300 ville man 
en gång för alla flytta gränserna för inte-
grerade förstärkare. Och man kan lugnt 
säga att det lyckats, för trots att modellen 
kom redan 2015 är det fortfarande en het 
produkt. Också bokstavligen, för 20 av 
förstärkarens totala 300 watt jobbar i klass 

A, vilket alstrar en hel del värme också på 
tomgång.

Den nya modellen är flexibelt modul-
uppbyggd och rakt igenom balanserad, 
inklusive volymkontrollen. Precis som 
föregångaren är den helt monodelad sånär 
som på en ofantlig transformator (2 kW?) 
med separata sekundärlindningar. För att få 
snabbast möjliga matning är elektrolytban-
ken uppdelad på 12 mindre kondensatorer 
per kanal. 

Sammantaget ger det 136.000 mikrofarad 
och parallellt med kondensatorerna har man 
lagt ännu snabbare filmkondensatorer. 

Att Gryphon prioriterar snabbhet men 
också stabilitet oavsett last hade vi visser-
ligen hört, men vi var inte beredda på att 
en integrerad förstärkare skulle kunna leve-

Ljudkvalitet

Effektstyrka

Finish

Högt pris, förstås

3 snabba

• MM-/MC- eller digitalmodul är tillval

• 20W klass A

• Enkel men härlig fjärrkontroll
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rera hela 238 ampere! Ett hisnande värde 
också för en 300-wattare och den näst hög-
sta strömstyrka vi någonsin mätt upp på 
tidningen! 

Det går att grotta ner sig i allt kom-
promisslös och överdådig teknik hos 
den här fullspäckade 
förstärkaren. Allt är gjort 
med pedantisk omsorg 
med minutiöst utvalda 
och intrimmade kom-
ponenter på påkostade 
kretskort med extra tjocka kopparbanor.

Vår version kom dessutom med en digi-
talmodul som visade sig vara milsvitt ifrån 
de ordinära kompromisser man ofta brukar 
hitta också hos rätt dyra förstärkare. 

Det är en dyr, men mycket sofistikerad 
och helt inkapslad modul med supernätdel 
till USB-sektionen på hela 12,5F och base-
rad på referensomvandlaren Kalliope för 
250.000 kronor.  

För den som istället prioriterar vinyl finns 
en inte fullt lika dyr, men likväl sofistikerad 
RIAA-modul med såväl MM- som MC-
förstärkning. 

Att koppla in den här hotfulla bjässen i 
anläggningen visade sig bli en helt omtum-
lande upplevelse. Trots att jag själv hade 
integrerade släggan Esoteric F-05 i färskt 
minne (H&M nr 4/21) var jag ändå helt 
oförberedd på den våldsamma urkraft och 
det bråddjupa basfundament som Diablo 
levererade! Det var som att musiken plöts-
ligt fick ett kolsvart marmorgolv att ta 
spjärn mot och breda ut sig på. 

Förstärkaren fick basen att vibrera och 
andas, men också få en helt ny nyansrike-
dom och elasticitet. Svärtan, nyanseringen 
och förmågan att ta fram också de allra 
minsta dynamiska skiftningar förde tan-
karna till det man kan uppleva med stora, 
välbyggda rörslutsteg. Sättet som Gryphon 

gav sångare och instrument fysisk, nästan 
kusligt påtaglig gestalt var svindlade, och på 
välgjorda inspelningar placerade Diablo ut 
ljudkällorna i inspelningsrummet med mil-
limeterprecision. Alla kommer att förundras 
över den brutala råstyrkan, den bottenlösa 

svärtan och kontrol-
len i basen, men det är 
egentligen det delikata 
och sensuella som är 
hela grejen. Här spelade 
definitivt den lilla delen 

klass A-drift in och bidrog med sensuell och 
hudnära realism.

Ja, blundar du kan du plötsligt tro att 
kommit in i ett annat rum och hamnat 

mitt bland musikerna. Så här höll det på. 
För varje ny inspelning plockade Diablo 
fram nya detaljer, nya klanger, nya nyanser 
men gav samtidigt också musiken ett mer 
pulserade liv. Är du väl en gång bänkad 
framför Diablo vill du bara fortsätta att 
spela musik. 

Vi provade inte vinylmodulen, däremot 
den digitala. Lyssna inte på den om du inte 
kan ta dig råd. Den är tveklöst den bästa 
inbyggda omvandlare vi hört, med en sil-
keslen transparens som lätt kan mäta sig 
med minst lika dyra separata omvandlare. 

Nu funderar vi bara på hur vi ska kunna 
behålla Diablo 300 som referens för ni får 
ursäkta, den är djävulskt bra!  H&M

Gryphon Diablo 300
Pris 160.000 kr
Funktion Integrerad förstärkare
Angiven effekt 2x300W/8 ohm
Ingångar 3 par RCA, 2 par XLR
Phoneingång Tillbehör (22.500 kr)
Digitalingångar Tillbehör (60.000 kr) 
Utgångar Tape Out, Sub Out   
Hörlursutgång Nej
Högtalarkontakter 2 uppsättningar  
Fjärrkontroll Ja
Mått (BxHxD) 48x24x46 cm
Vikt 38 kg
Info stylusaudio.se, gryphon-audio.dk

En helt sanslös kubmätning och Diablo 
300 tillhör helt klart det bästa vi någonsin 
mätt! Den dubblerar den angivna effekten 
i 8 och 4 ohms laster och sånär i 2 ohm. 
Och ja, mellan dryga 1.700 och knappa 
2.000 watt i 1 ohm är ju inte direkt min-
dre imponerade på denna nära på helt 
kubiska mätning. Och så strömmen då, 
med blixtsnabba 238/264 ampere.

 

 

Kringutrustning 
Signalkälla Marantz SACD 30n (spelare/
streamer) 
Försteg Hegel P30 
Slutsteg Burmester 956 Mk 2  
Högtalare Paradigm Persona 7F, B&W PM1 
Kablar Jorma Statement, VdH The First, QED 
Silver Anniversary XT

”Förstärkaren fick 
basen att vibrera”
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