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Stabekk 23. oktober 2020 

Angående demo av AudioBloomer i programvare beta versjon. 

PS: Vår printer ikke sin beste form. Last ned PDF versjon fra www.hdsoundlab.com/ohc-forslag 

Intro 
Du har nå et førsteinntrykk av AudioBloomer som noe helt spesielt; som en gigantisk hodetelefon boble 

med full 180 graders bredde i lydbildet, men med den avgjørende egenskap at scenen er foran lytteren, ikke 

inni huet ditt. Nesten enda viktigere er hvordan finkornetheten er sensasjonelt mye bedre enn selv det 

dyreste stereoanlegg i vanlig stereo. Dette oppdager man etter "noen timer". (Årsaken er at crosstalk 

maskerer mye av denne informasjonen og da gjelder "garbage in = garbage out", selv på det dyreste utstyr). 

Aldri har det vært enklere å høre forskjell på god og dårlig kabling, med og uten strømrens, osv! En kveld 

alene i godstolen, og du vil forstå og dele synspunktet. 

AudioBloomer tilbyr entusiasten en slags restart. Hvert eneste jævla track, uten unntak, låter forbasket mye 

bedre enn man har hørt det tidligere. Dette er ingen overdrivelse. Man ER i opptaksstudio og hører 

rommets dimensjoner og akustikk på vidunderlig livaktig vis. Man blir liksom en integrert del av helheten. 

Man er der, og man hører musikerens pustelyder og alt mulig rart som skjer. 

Det er rasjonelt grunnlag for å kalle dette en lydrevolusjon, en helt ny og veldig mye bedre måte å lytte til 

musikk. Desto bedre anlegget er, desto større blir forskjellen. En ekte audiofil vil aldri gå tilbake til vanlig 

stereo etter å ha hørt Audiobloomer på sitt anlegg. Så da bør det presenteres som en revolusjon, en revolt 

for HiFi bransjen. Noen må ta den tunge jobben å slå på stortromma. En demo av Audiobloomer skal skape 

oppstuss og virvle opp en stivnet bransje. Og med KEF LS type av høyttalere er jo teknologien tilgjengelig for 

folk flest til en fornuftig pris, og da kan AudioBloomer starte fighten mot Googles pratesyke monohøytalere. 

Skal vi ha pressebesøk (type Dagens Næringsliv), lar vi de først høre en google mono høyttaler, og så bytter 

vi til KEF x 4 med AudioBloomer. Journalisten vil skrive "Har vi alle sammen blitt grundig lurt?". Dette bør 

være et realistisk mål, og dette er også akkurat den type skriverier vi trenger nå. 

Så kan man hevde at hifi bransjen og "de audiofile" egentlig er en ganske traust gjeng. En demo bør derfor 

starte med en 10 minutters forklaring på hva som er forskjellene, basert på figuren nedenfor (bare et 

foreløpig riss). Det er en klar erfaring fra mine demos i 2020 at yngre generasjoner uten audiofil erfaring 

synes dette er "bare helt fantastisk". Foroverlente audio journalister mener det samme. DETTE ER VELDIG, 

VELDIG BRA! De litt mer trauste typene som mest av alt har enorme høytalere som status symbol i stuen, ja, 

de trenger en liten oppvarming. (Kanskje lurt å ha et par forhåndsorienterte entusiaster i demosalen). 
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For tidlig demo av teknologien, har HD SoundLab utviklet et programvare brukergrensesnitt som vist 

nedenfor. Et AudioBloomer "dashboard", se bunnen av skjermklippet. Denne fungerer "rock solid". Poenget 

er at mediaavspiller og AudioBloomer får plass på skjermen samtidig, da begge vil bli brukt av den 

engasjerte entusiast. Dashboardet har masse muligheter for tweaking og påfølgende diskusjon, men det 

fungerer også som det skal rett ut av esken: Sett tidal til "System default output", velg lydkort driver på 

AudioBloomer dashboard, og det spiller i vei. 

 

Om teknologi og produkt 
Teknologien bør ikke diskuteres mer enn høyst nødvendig. Fokus må være på resultatet. Taushet er gull. 

Desto mer mystisk og DSP avansert vi fremstår, desto bedre. HD SoundLab og samarbeidspartnere har 

tross alt forsket i 10 år for å få til dette, og vi ønsker at lytteren skal forstå at dette får han ikke til på 

egenhånd. Han må kjøpe produktet når det kommer, men vi ønsker med vår programvare demo at han i 

mellomtiden skal glede seg til den dagen. Og snakke med venner om det. 

Denne programvaren er kun ment for teknologi demo, og vil ikke bli et produkt. Produktet vil være bokser, 

som forklart nedenfor. Vår gamle SoundPimp vil bli fjernet fra kartet. Dog, vår intensjon med å delta i demo 

vil være å skape oppmerksomhet og entusiasme, og da kunne man (forslagsvis) indikere at HD SoundLab 

kommer til å invitere et begrenset antall personer til å delta i validering av produktet, og så blir man invitert 

til å skrive seg på en liste. Så får man kjøpt programvaren til sterkt rabattert pris, type 5k (vanlig pris 20k). Så 

får OHC selge høyttalere og lydkort. Krav til lydkort er 4 linjeutganger (2 x 2ch), så hva som helst kan brukes. 

Vi vurderer også å integrere en AAC encoder og da vil surroundgjengen kunne bruke slikt utstyr på direkten, 

via laptop optisk/coax out. (Men da selger ikke OHC høytalere). Lydkort? Anbefaler RME Digiface USB til 3.5k. 

(RME hodetelefon DAC er et supert produkt OHC kunne vurdere for sitt sortiment). Man kan også bruke 

rimeligere varianter. God lyd er ikke så dyrt lenger. 

Demoforslag 
Steg 1: Vi tester ut AudioBloomer i OHC demolokaler. Kanskje først på et enkelt KEF LS oppsett, men vi bør 

absolutt også forsøke på et toppklasse anlegg. De beste Audiovector el lign, men for min del (svært) gjerne 

uten en masse basstårn og overveldende bokser. Det er et poeng å vise at dette fungerer på stuevennlig 

(men dyre) systemer, og at man ikke trenger å gjøre om stuen til et PA rom. Dette synes jeg er et viktig 
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poeng! (Forøvrig også når du demonstrerer Geir Fredriksens nyvinning. Det ser litt snodig ut med 2m høye 

basstårn når man skal demonstrere en kompakt linjekilde). 

Steg2: OHC inviterer en gjeng entusiaster og så kjører vi en demokveld på begge typer anlegg, inviterer folk 

til å sette seg på liste over betabrukere/testere, osv. Så gjentar vi om det er grunnlag for det. Og vinner 

erfaring med reaksjoner. HD SoundLab selger noen programvare lisenser (gir blid kone her!), og OHC gjør 

sin greie. 

Steg3: Om vellykket, og det vil det bli, inviterer vi en dertil egnet journalist fra (eksempelvis) DN til å skrive 

eksklusivt om AudioBloomer revolusjonen. Da har vi klart skriftlige beskrivelser slik at det blir enkelt for 

dem. Med litt bilder fra OHC osv skulle dette være interessant. 

I denne prosessen må vi gjerne trekke inn Neby eller annen egnet importør, lage rabatterte pakke løsninger 

med 4 stk KEF el lign. Ja, hvorfor ikke invitere KEF til å bruke AudioBloomer på deres egne demos, lage et 

samarbeid med dem? Kef + AudioBloomer ville vinne bestemannsprisen på enhver HiFi messe. 

Kommersielle produkter 
En prototype kan være så bra den vil, og den kommer, men uten kapitalisering blir det bare luftslott og tull. 

Mitt ønske er å kjøre alt under Adyton brandet fordi mange emosjonelt lengter etter "the return of Adyton - 

beyond Hifi", og det gjør alt vesentlig enklere med et kjent merkenavn. Det er også en markedsføringseffekt 

i dette at Adyton er FUCKINGS TILBAKE, DERE! Det hadde vært fint om OHC kunne mumle litt i vår retning 

om at dette kan være en mulighet, gitt slike og slike premisser. Da starter vi et Adyton Audio AS, og så 

selekteres utvalgte produkter som ny portefølje, da med AudioBloomer teknologi som et viktig lokomotiv. 

OHC gir selskapet enerett på Adyton navnet (men får det tilbake f.eks ved konkurs). Og OHC kan dermed 

slippe alt videre ansvar for å holde Adyton i live.  

 

Gjør vi dette, og har vi noen fageksperters positive vurderinger av teknologien, kan vi hente en rund million 

hos Innovasjon Norge, imorgen!, fordi vi kan vise til at teknologien fungerer, men må kommersialiseres i 

bokser som vi viser frem (se under). Dette har å gjøre med troverdighet, og om IN opplever troverdighet, 

kommer penga. Har fått støtte av Innovasjon Norge ved 5 anledninger siste tyve år, og dette kommer de til 

å si ja til. Vi pynter bruden med litt romantisk distrikspolitikk (Adyton ble produsert i Selbu, osv).  I en slik 

setting kan vi så hente noen fler millioner hos utvalgte investorer og her har jeg konkrete forslag, men disse 

kan ikke kontaktes før man har et selskap etablert og har laget en boks som ser pen ut. Det er sjanseløst. 

Min påstand: OHC kan senke skuldrene, beholde alle ønskede rettigheter på salg i Norge, delta som man 

måtte ønske med utforming av en salgbar produktstrategi, og spare seg masse arbeid og ansvar. Minimum 

inngangsbilett er noen titusenlapper, så risiko er null. På en kommende Berlin messe vil Adyton være den 

store sensasjonen. Hvorfor ikke bruke denne ypperlige anledningen? Vi drar Adyton, verdens mest 

intelligente lyd produsent, ut av dvalen og setter igang. Jeg vil presisere: Alt vi gjør, gjør vi fordi vi har 

identifisert god inntektsmulighet. Alt annet gjør vi IKKE. 

Våre produktskisser (nedenfor) får utelukkende meget positive tilbakemeldinger, fra Gråbein, fra venner av 

mine barn, ja, fra alle. Dette er et forsøk på å skape et estetisk elegant utrykk, noe som står litt ut av 

mengden, men også med "larvikitt" kjennetegn fra Vintage Adyton. NB! Det er et forslag på skissenivå og må 

jobbes med. 

Videre er jeg opptatt av å anvende teknologi til å lage praktiske og brukervennlige løsninger. Tydelig mer 

brukervennlig enn alle konkurrenter, og det får vi til. Her er det mye å snakke om, men noen enkle 

eksempler. 

1. WAF: Vi må få kona til å elske denne smarte, vakre boksen med lav profil på tv bordet. 

a) Når kona skal se på TV, trykker hun på fingermerke avleser, og så stiller maskinen seg inn iht hennes 

preferanser for lydnivå, inngangsvelger osv. Hun kan alternativt gjøre det på sin mobil. 
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b) Når kona skal bruke Ipad, henter hun den fra toppen av AudioBloomer boksen, som har magnetisk 

lader i topplokket (I figuren er det nå tegnet inn en integrert skjerm). Har en slik ladestasjon her, og det 

anbefales. Veldig praktisk, og for vår boks: En fin skjerm som man tar meg seg til godstolen og lytter og 

styrer ivei. 

2.   Fjernkontroll. Vi selger ikke programvare, men vi har all programvare ferdig utviklet for full styring av 

Audiobloomer fra mobil eller laptop. Mer en annen gang, men her vil vi være overlegne det meste annet. Vi 

kan styre ALT. En evt vanlig fjernkontroll som tillegg må etter mitt skjønn ha et fysisk rotary hjul for volum. 

Skru er mye bedre enn å trykke eller "holde inne". 

3. Det nevnes at AudioBloomer har romkorreksjon fullt fungerende, men at vår filosofi er å rydde fra øvre 

bass og nedover, og la høyttalerens og rommets egenart i fred. Dog har vi funksjoner for å tilte 

frekvensgangen for slik å kompensere for "Brigh rooms", "dark rooms" etc. Vår tro på automatiske 

justeringer av hele frekvensområdet er liten. Og vi har også teknologi for å bruke mobiltelefon fra 

lytteposisjon og måle opp rom og utstyr derfra. Enkelt og selvfølgelig, og det fungerer. 

Produktforslag 
Produktseleksjon må være nøye og minimalisere risiko. Vi er her for å skape inntekter. Foruten andre 

produkter i omløp fra Audio Insight osv, har vi to konkrete forslag. 

1. Det kanskje mest interessante produktet p.t. er et sett aktive bakhøyttalere med AudioBloomer 

integrert. Disse kobles til det samme main stereo linjesignalet som fronthøyttaler, og vipps så har man 

full AudioBloomer bonanza i stuen, tilpasset kundens eksisterende utstyr. En mulig storselger. Dette bør 

OHC kunne selge pallevis av! 

2. The Gnost (betyr "en særskilt forståelse man kan oppnå når alt er i balanse"), ment som en mulig 

marketing gimmick, her fra tegnebrettet. (trenger en nærmere forklaring). 

 

Vår prototype er en kontrollforsterker. En kommersiell utgave av denne vil ha "snap in" DAC modul slik 

at bruker kan kjøpe denne eller bruke det man har fra før. Vår snap-in er basert på den nyeste ESS 

SABRE, har særdeles god klokkestyring, og vil tilfredsstille de aller fleste. 

 

Det er veldig interessant å tenke (og kanskje prioritere) en variant med innebygget effektforsterker 

basert på Hypex eller Purifi. 4x400 watt, da snakker vi. Vera Audio 2x400 koster 30k. Og Gnost'n har 

egen PC hjerne med alle medieavspillere og en del annen funksjonalitet de andre ikke har. Mitt 

synspunkt er at et slikt produkt bør søke mot prisleiet til NAD M33, og da kan vi tilby VELDIG MYE MER, 

og således skape en god mulighet.  

3. Nevner også at en Strømrens med innebygget power supply for øvrig utstyr, utformet i samme flate stil 

som The Gnost, og med "rens" av og på bryter slik at alle kan høre forskjellen, bør være et interessant 

produkt som hentes inn fra Audio Insight. (Geir F bør tone ned det selskapet og bli med i Adyton AS). 

4. Med kun svakt ulmende kommersielle hensikter pr dato, utvikler vi i vinter en høyttaler - "THE RED 

DEVIL", (les: En sprut gærn høyttaler med voldsom personlighet) som minner mye om Kii. 4 stk 6.5" 

aktive basser pr side. Om vi får den til, kunne jo det være noe Geir F kan ta videre som et innspill, og 

utvide med subwoofer fot. Jeg tror Adyton MÅ levere en stuevennlig høyttaler modell med topp HiFi lyd 

og frekvensomfang, og da er linjekilde ikke løsningen. (Uten Adyton er dette delprosjektet dog bare en 

privat greie). Våre høyttaler konsepter vil ha et særdeles interessant materialvalg. Veldig lett, med vekt i 

fot. Gir lavere transportkostnad og høyere brukerkomfort. (En 30kilos parasollfot i vakker granitt koster 

400NOK). Litt forskning her. Les: Adyton og NTNU har utviklet…. 

Har forøvrig snakket med Rolf Olstad som fremstår klart positiv til et Adyton Audio AS. Det kan være lurt å 

trekke med noen slike utvalgte entiteter på eiersiden. En liten andel av selskapet i bytte for at vi kan 

påberope oss kontinuitet siden tidlige 90 tall, og kanskje få en dæsh hjelp på utvalgte områder. Han vil takke 

ja. 
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Forøvrig vises til bilder nedenfor. Håper dette notatet gir deg innsikt i hvordan vi tenker, og at det er noe vi 

kan ta som utgangspunkt for diskusjon. Det er jo mange mulige nivåer av ambisjonsnivå her, hvor kun en 

demoseanse er minimum. Kanskje den vil gi oss et bedre perspektiv på de øvrige muligheter som her er 

beskrevet. 

Legg merke til at touchdisplay på topp/front er skråstilt, slik at man ser det fra lytteposisjon, og viktigere, 

kan betjene boksen stående. Jeg er møkka lei av å gå i knestående! 

 

Carl Henrik 

 

            

            

Lykkes man med alt dette, har vi i farten fabulert om en fremtidig utvidelse i form av en LP+ SACD boks som 

ihvertfall møter mitt behov for å IKKE fylle opp tv bordet med gammel teknologi, men dog ha slik teknologi 

tilgjengelig i en komprimert løsning. Gråbein fikk veldig fot på denne. Med Digital RIAA blir LP nå en del av 

AudioBloomer boblen. Vi har forsøkt dette her, og det fungerer som bare det. LP lyd gjennom 

AudioBloomer = GULL. 

 


