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Test DENON AVC-X4700H

Utan
konkurrens
Normalt sett borde det såhär års finnas en driva nya
förstärkare i vilken klass man än vill testa, men i år är det
inte som det brukar. Den enda nya förstärkaren jag fått
tag på är Denon AVC-X4700H, och det betyder att den
kommer att få all uppmärksamhet just nu!

TRE SNABBA

8k både in och
(uppskalad) ut
Flexibel på alla sätt

AV MAGNUS FREDHOLM

Ingen FM-radio

PLUS/MINUS

Toppmodern

D

et ska komma några till i år, Yamaha och
Marantz åtminstone, men dem ska jag ge
ordentligt med plats när de kommer till
redaktionen. Nu är det dock plats för Denon AVC-X4700H på scen!
Den skarpögde noterar att det inte är någon
AVR utan en AVC, vilket betyder att FM-radion är
ett minne blott.
Friska tag 2020
Vi har de senaste åren (sedan 2013) över lag
varit mycket positiva till Denons hemmabioförstärkare, och även om vi ofta uppskattade
Denon tidigare också är det sedan lanseringen av
X-serien vi verkligen uppskattat Denon. Pålitliga,
förutsägbara produkter med bra ljud och vettiga
finesser sett till respektive prisklass.
I år ärX4700H den finare av två niokanaliga
förstärkare, och vill du ha rejälare grejer är det
X6700H och den uppdaterade AVC-X8500HA som
gäller, med 11 respektive 13 inbyggda slutstegskanaler.

AVC-X4700H är en kanalbantad version av
X6700H, med 9 i stället för 11 kanaler och ”bara”
möjlighet att processa 11.2 kanaler i stället för
13.2. De båda har dock samma fina DSP-processorer (två Griffin Lite SHARC) och det enda
format 4700 inte stöder är Dts:X Pro. Annars är
Här syns videokortet, och det är rätt intressant att de
tre utgångarna försetts med kylflänsar. Till höger syns
wifi/bluetoothkortet, och här döljer sig en rätt rejäl
nyhet: möjligheten att sända ljud från AVC-X4700H
till trådlösa lurar! Notera också den kortmonterade
HDMI-anslutningen som leder till HDMI-ingången på
fronten.

Kraftfullt ljud
Nya finesser
Nej
Det finns i dagsläget
ingen konkurrens i pris-		
klassen, men vi vågar 		
ändå helhjärtat
rekommendera Denon 		
AVC-X4700H, det är en 		
härligt kompetent
förstärkare!

Med HDMI 2.1 och 8k får vi tillgång till både de
senaste funktionerna och uppskalning för den som
så önskar.
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DENON AVC-X4700H
			
Pris
17 498 kr
Antal slutstegskanaler 9
Antal processorkanaler 11.2
Biamp front
Ja
Zone 2/3/4
Zon 2/3 hög/lågnivå

Kikar man noga syns fläktarna i botten, under kylflänsarna.

Med dubbla Sharc-processorer finns ordentligt med
kraft för avkodning av objektbaserade format i upp
till 11.2-konfiguration.

det fullmatat, med Dolby Atmos, Dts:X, Auro-3D
och IMAX Enhanced. Audysseyversionen är
MultiEQ XT32, som det brukar vara.
HDMI
Denon har såklart HDMI 2.1 på alla nya maskiner
(och ägare till AVC-X8500H kan hårvaruuppgradera sina maskiner mot en avgift), vilket betyder
högre hastighet så att 8k och höga uppdateringsfrekvenser för 4k och 1080p kan hanteras.
Dessutom får du alla nya, fräsiga förkortningar
(VRR, DSC, QFT, ALLM, QMS, eARC) och standarden stöder också dynamiska HDR-metadata
för annat än Dolby Vision. Frågar du mig är
den viktigaste förkortningen QMS, Quick Media
Switching, som gör en jäkla skillnad i hur lång
tid man måste vänta när källan växlas.
Folk som spelar lär gilla ALLM, QFT och VRR
mest, medan alla som kopplar UHD-spelare och
mediaboxar direkt till tv:n kan jubla åt eARC.
Oavsett användningsområde känns det skönt att
kunna koppla in allt och få det att funka, och med
en ny 4k-oled (jag har använt Philips och LG) går
allt grymt smidigt via HDMI. Det är dock bara
en av ingångarna som är dedikerad till 8k, och
kopplar du in en BD- eller UHD-spelare (alltså
med lägre upplösning) i den ingången kan AVCX4700H skala upp bilden till 8k!
Högtalarkopplning
Denon har en otroligt detaljerad guide för
HemmaBio 8 2020 | hemmabiotidningen.se

inkoppling av hela systemet, och vill du använda
den är det bara att kopplar in din AVC-X4700H till
din tv och starta förstärkaren. Är du en erfaren
användare kanske du koppar ihop allt först, och
då kan du hoppa över delar av guiden. Jag tycker
personligen att alla borde hoppa över autokalibreringen i förstaläget, även om jag fattar
att det är bekvämt att få allt fixat automatiskt.
Ändå rekommenderar jag alltså att du först gör
en manuell installation, för gör du den ordentligt har du sedan något att jämföra med när du
autokalibrerar. Det är inte alla rum som funkar
sådär jättebra att autokalibrera, och det kan ju
dessutom vara så att du hellre vill ha det på ditt
sätt än som Audyssey vill att du ska ha det. Och
som en extra bonus får du bättre koll på systemet
också!
När det gäller högtalare kan du som mest
koppla in nio stycken samt två aktiva basar och
ytterligare två högtalare via lågnivå, och har du
gjort det utnyttjar du dessutom processorn fullt
ut. Förutom detta kan till exempel zon 2 och
tre användas, alltid via lågnivå och om du har
förstärkarkanaler över även via högnivå. Det
går också att bi-ampa fronthögtalarna om du
inte har behov av alla kanaler, och det finns även
val för att köra zon 2 och 3 som mono! Möjligheterna är stora, och det enda jag personligen
kan komma på – som inte funkar – är bi-ampad
center.
Här finns självklart manuell avstånds- och
nivåinställning liksom möjlighet att ställa in delningsfrekvensen för alla högtalare som valts som
små (antingen alla på samma frekvens eller varje
par för sig). För subbasen kan du dels välja om
den ska stötta även fullregisterhögtalare, samt
vilken lågpassdelning som ska gälla för LFEinformationen. Två mycket trevliga funktioner är
dels möjligheten att spara två högtalarkonfigurationer, och dels möjligheten att manuellt ställa in
ett separat stereoläge.
För den som vill finjustera ljudet per högtalare finns den en 9-bands grafisk eq per kanal,
glädjande nog också för Atmoskanalerna! Med
lite extra tid, och förslagsvis också brus eller till
exempel gratismjukvaran REW, kan du krama
ur det sista i prestanda ur hela din anläggning.

INGÅNGAR:
HDMI
Digital
USB front
Ethernet
Wifi
Analog
Phono
Multi ch
USB Dac
Bluetooth in/ut
Internetradio
AirPlay 2
DLNA
Spotify
Tidal

7+1
2 koax / 2 optisk
Ja
Ja
Ja, 2,4/5 GHz
6+1
Ja MM
Nej
Nej
Ja/ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

UTGÅNGAR:
HDMI
Pre out/sub out
Trigger
In/ut framsida

2 main, 1 zone
11.2
2 ut
Hörlur/hdmi

Multiroom

Heos

HDMI-version
HDCP
App för styrning

2.1
2.3
Denon 2016 AVR
Remote/Heos
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
eARC
via Alexa, Google, Siri
Audyssey MultiEQ XT32
434 x 389 x 167 mm
13,7 kg
www.denon.com,
hifiklubben.se

Svenska menyer
Dolby Atmos
Dts:X
Dts:X Pro
Auro 3D
Imax Enhanced
eARC/ARC
Röststyrning
Autokalibrering
Mått (BxHxD)
Vikt
Info

Kanske inte så många som ger sig på denna typ
av pill, men vi som gillar att justera både efter öra
och mätning är det sjukt kul att ha så pass bra
möjligheter. Vi snackar ändå om en integrerad
förstärkare under 20 000 kronor!
Ingångarna
Fysiska ingångar (jag menar kontakterna
på baksidan) kan tilldelas ingångsval (alltså
knappar på fjärren och ingångar som bläddras
igenom när man vrider på ingångsväljaren) fritt,
och ges egna namn. Man kan ha samma fysiska
ingång till flera ingångsval, och har man mer
än en fysisk ingång vald för ett ingångsval kan
man välja vilken av dem som ska ha prioritet,
eller om det ska skötas automatiskt. Varför då
flera ingångsval med samma fysiska ingång? Till
exempel för att kunna ha helt olika inställningar
för musik och film trots att UHD-spelaren spelar
både CD och BD, eller för att bara kunna ha olika
inställningar. För många är detta säkert helt
onödigt och mest förvirrande, men jag älskar när
det är så här flexibelt!
Ingångsvolym kan ställas separat för varje
ingångsval, och har man både analog och digital

67

Test DENON AVC-X4700H
ingång att välja på kan dessa ställa separat! Till
sist kan källval döljas, så man slipper bläddra
förbi oanvnäda ingångar.
Videosignaler kan behandlas om man så
önskar, allt från uppskalning till olika videolägen inklusive ISF, och det finns även stora
möjligheter att ställa in hur CEC och andra
HDMI-funktioner ska jobba.
Spotify, nät och annat trådlöst
En av de bästa nya funktionerna med denna nya
Denon är att man kan sända till Bluetoothlurar
från den, vilket såklart blir viktigare och viktigare i takt med att antalet BT-lurar i svenska hem
ökar. Annars är det stora numret HEOS, Denon/
Marantz mycket kompetenta multi room-lösning
som bland annat ger oss Sportify Connect och
Tidal, och förutom detta får vi såklart AirPlay 2
och UPnP.
AVC-X4700H har både trådat och trådlöst nätverk, och här märks det att det inte kan gå riktigt
lika snabbt för ljudleverantörerna som för datortillverkarna, så vi får nöja oss med Wifi 2,4 och 5,
men med tanke på hur glest det fortfarande är på
5 GHz-bandet är det nog inga större problem.
Övertygande återgivning
Vi har mestadels kört med Arendal 1961-högtalare i olika uppställningar, som minst 3.1 och
som mest 7.1.2, och X4700H är ruskigt kompetent
oavsett kanalantal. Vi har också kört med våra
trogna Canton-högtalare tillsammans med en
SVS SB-2000 Pro. Tyvärr har vi inte haft tillgång
till några högtalare för bi-amping denna gång, så
jag kan inte kommentera bi-ampingprestandan.
Å andra sidan har jag svårt att se att Denon ska
ha försämrat just denna funktion, så gissningsvis är det en finess väl värd att testa om du har
kanaler över.
Med hjälp av möjligheten att spara två högtalaruppställningar har vi växlat mellan 5.1 med

Baksidan är på sedvanligt Denonmanér mycket lättöverskådlig, och man håller fast vid den lättanvända
högtalarraden som gör det så mycket enklare att koppla! Vi gillar också att det faktiskt finns en ingång för
vinylspelare och dubbla trigger ut. Andra gillar att det finns analoga videoingångar, och det skulle vi också göra
om vi kunde hitta vårt N64.
Till vänster, bredvid de två
slutstegsraderna, sitter Denons
högeffekt-trafo, ett lika snyggt
som effektivt bygge.

80 Hz THX-delning och 7.1.2 med frontarna spelandes hela vägen ner och individuella delningar
för övriga högtalare. THX 80 Hz-delning känns
bra, men när vi ställt in allt efter högtalarnas
egentliga prestanda får vi en ännu mer homogen
ljudbild, så ta dig lite extra tid och ställ in allt så
exakt du kan.
Kuben är problemfri, och typisk Denon sedan X kom
in i modellbeteckningen. AVC-X4700H kommer inte
att ha några problem att driva dina högtalare, utom
möjligtvis om du själv byggt några vilda historier med
märkliga filter.

TOPPKLASS
Denon AVC-X4700H

Testad i 8/2020
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Stereoläget har vi också labbat med, och det är
riktigt bra att man kan ha en helt egen inställning för musiklyssning i två kanaler, helt utifrån
egna preferenser.
I filmläge får vi en mycket övertygande
återgivning, som jag vill kategorisera som
slagkraftig och välkontrollerad. Det är inte speciellt insmickrande eller förlåtande mot dåligt
filmljud, men med högklassig ljudläggning blir
upplevelsen likaså. Det är liksom aldrig några
konstigheter, oavsett om det är en 5.1-mix eller en
ny Dolby Atmos, allt funkar fantastisk bra och vi
kollar därför lite för mycket på film, precis som
det ska vara!
När det gäller bilden har jag inte kunnat
testa 8k, men uppskalning från 1080 till 4k gör
Denon mycket bra, och den som har en 4k- eller
8k-apparat bör noga testa om resultatet blir bäst
med förstärkarens eller tv:ns uppskalning.
Ensam på plan
Med tanke på att Denon AVC-X4700H är helt
ensam i klassen är det lite vanskligt med bedömningen, men allt vi ser och hör gör oss glada
och nöjda, och med de nya finesserna som dels
kommer med HDMI2.1 och dels med Denons
nya funktioner är detta tveklöst en förstärkare
att rekommendera! Jag inser precis nu att jag
glömt skriva om den nya infodisplayen, som ger
toppeninfo om både bild- och ljudsignal, så den
informationen får du såhär i slutsatsen.
Senare i år kommer det en Yamaha som verkar
komma att heta RX-A6, och Denons systermärke
Marantz kommer också med en apparat i klassen
(SR7015 tror jag), och dessa ser vi naturligtvis
fram emot, men du som vill ha en ny förstärkare
i 20 000-kronorsklassen nu behöver inte vänta:
Denon AVC-X4700H är definitivt i toppklass! n
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