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Kombinationen af højttalere og stueindretning er altid svær. Lyngdorf Audio vil 

uskadeliggøre dit lytterums dårlige indflydelse. 

PLUS  
Masser af effekt, neutral lyd – og en rumkorrektion, der helt bogstaveligt flytter vægge. Og den 

gør indretningen lettere. 

MINUS  
Selv om den er billig i forhold til ydelsen, koster den stadig så meget, at den er de færreste 

forundt. Lyden er god, men ikke fed. 
Hvad gør et stykke hi-fi-udstyr sublimt? Når vi tester grej i den højeste ende af skalaen, møder vi 

som oftest apparater, hvor prangende design går hånd i hånd med imponerende lyd. Og som regel 

også pris. Men ikke alle er lige så flamboyante. 

Lyngdorf TDAI-3400 kunne være et stykke laboratorieudstyr designet af Philippe Starck: En 

kulsort kasse i strenge, enkle linjer. Kanterne er knivskarpe, og man kan let se, hvordan den er 

samlet. Ikke noget hokuspokus her. Men solidt og tillidsvækkende. 

Et stort display dækker venstre side af den centimetertykke frontplade. Ellers er det mest 

opmærksomhedskrævende element den store volumenkontrol. Som på tidligere Lyngdorf-apparater 

er knappen tung, men med letløbende kuglelejer, så man kan sætte den i bevægelse og lade den 

rulle videre på momentet. Og det lærer man hurtigt at gøre, da der skal drejes rigtig meget på 

knappen. En hel omgang skruer kun ca. 5 dB op eller ned for lydstyrken. 

Vi har tidligere testet lillebror TDAI-2170, som fik en fremragende karakter. Den nye model er 

mere end dobbelt så kraftig og er også udvidet med moderne lydformater og nettilslutning. Det kan 

ses på prisen, som ligeledes er fordoblet. 

Med 2 x 200 W i 8 ohm og det dobbelte i 4 ohm burde TDAI-3400 kunne trække de fleste 

højttalere, som man kan finde på at spænde efter den. 

Som en fuldt digital forstærker er der digitalindgange af alle slags – fra TOSLINK til de 

professionelle balancerede AES/ABU. Men der er også et par gammeldags line-indgange til 

ubalancerede analogsignaler. Og er udvalget ikke tilstrækkeligt, kan forstærkeren købes i flere 

forskellige udgaver med ekstra indgange til særlige behov. Det være sig flere analogindgange eller 

stribevis af HDMI-forbindelser. 

Ud over de almindelige indgange er der selvfølgelig tilslutning for trådløst og kablet netværk samt 

Bluetooth. Der er ingen multirumsfunktioner, som vi har set det hos Gold Note. Men dog Spotify 

Connect, internetradio via vTuner samt medieafspilning med Roon. 

 

mailto:john.hvidlykke@lydogbillede.dk
mailto:john.hvidlykke@lydogbillede.dk
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://lydogbillede.dk/test/hi-fi/lyngdorf-tdai-3400/
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://lydogbillede.dk/test/hi-fi/lyngdorf-tdai-3400/
https://twitter.com/intent/tweet/?text=Bryd%20stuevæggene%20ned&url=https://lydogbillede.dk/test/hi-fi/lyngdorf-tdai-3400/
https://twitter.com/intent/tweet/?text=Bryd%20stuevæggene%20ned&url=https://lydogbillede.dk/test/hi-fi/lyngdorf-tdai-3400/
https://lydogbillede.dk/test/lyngdorf-tdai-2170/
https://lydogbillede.dk/test/hi-fi/gold-note-is-1000/


Lydkvalitet 

Hos Lyngdorf er man ikke tilhængere af “sound” eller “lydsignatur”. TDAI-3400 sætter i sig selv 

ikke noget bemærkelsesværdigt fingeraftryk på lyden. I kraft af den indbyggede rumkorrektion 

fjerner den snarere farvning fra lyden, frem for det modsatte. Som modvægt har man dog indført en 

række indstillinger, som Music, Relaxed og Action Movie, så man f.eks. kan give bassen en ekstra 

spand kul, når Avengers: Endgame ruller over skærmen. 

Lyngdorf TDAI-3400 er et meget usædvanligt produkt. Det, der adskiller den fra alt andet i klassen, 

er RoomPerfect-systemet, der flytter grænserne for, hvad du kan få ud af ikke blot dine højttalere, 

men også din stue! 

 

Kamp mellem rum og højttalere 

Nøgleordet i Lyngdorf TDAI-3400 er rumkorrektion. Rumkorrektionen gør det muligt – eller endda 

ønskværdigt – at placere højttalerne på steder, der strider imod akustisk børnelærdom. For at forstå 

dette må vi tage en lille rundtur i akustikkens verden: 

Når man anbringer højttalere på standere, med god afstand til vægge og hjørner, er det jo for at 

undgå at anslå rumresonanser. Det giver en mindre ujævn (men stadig langtfra glat!) frekvensgang i 

basområdet. Rumresonanser kan man ikke blive af med, men jo tættere højttaleren kommer på 

afgrænsende flader, jo kraftigere bliver de anslået. 

Til gengæld betyder den længere afstand til gulv og vægge, at refleksioner fra disse ankommer med 

større forsinkelse. Som en slags ekko. Og det er et ekko, som øret har svært ved at sortere fra. 

Anbringer man højttalerne helt op mod væggen, bliver refleksionstiden så kort, at lyden opfattes 

som kommende fra én kilde. Et ekstremt eksempel på den designopfattelse er afdøde Stig Carlssons 

“ortoakustiske” princip, hvor højttaleren placeres klos op ad væggen, hvad der akustisk set får 

væggen til at “forsvinde”. 

Placering af en højttaler er med andre ord et valg mellem pest (i form af ujævn bas) og kolera (i 

form af refleksioner). Og med lidt uheld kan man sagtens blive ramt af begge dårligdomme på 

samme tid. Det er her, rumkorrektionen kommer ind i billedet. 

Rumkorrektionen kan for det første rette op på ujævnhederne i frekvensgangen. Til en vis grad, vel 

at mærke. Pukler er lette at fjerne, mens det kan kræve voldsomme mængder af effekt at rette op på 

et dyk. Og hvis udfasningen fra stående bølger er total i lyttepositionen, kan det endda være skønne 

spildte watt. 

Rumkorrektion er ikke “bare” et spørgsmål om at måle frekvensgangen med en mikrofon og så 

tilføre tilstrækkeligt med digital equalizing til at få kurven rettet ud. For det første vil forsøget på at 

tvinge en lille reolhøjttaler til at spille dybbas tvinge den ud over dens grænser. Og for det andet vil 

det ændre på højttaleres egen klang. Den klang, som måske var årsagen til, at man valgte den i sin 

tid. Sidst, men ikke mindst er musik andet og mere end rene sinustoner. Og en tilsyneladende 

linealret frekvensgang kan dække over en dårlig impulsgengivelse. 
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Lyngdorf forklarer i sit materiale, at man har valgt en anden målemetode end de fleste konkurrenter. 

I stedet for at bruge korte impulser af støj måles der med lange sekvenser af sinustoner. Der måles 

med 50 forskellige toner i området 20-350 Hz og 71 toner i området fra 350 Hz til 20 kHz. 

Der følger en professionelt udseende mikrofon og et mikrofonstativ (!) med forstærkeren. Ud over 

en måling i “fars stol” laves der et antal målinger på (mindst fire) tilfældige positioner i rummet. Ud 

fra dette beregnes energifordelingen i rummet ved alle frekvenser, ligesom højttalerens egen 

frekvensgang også beregnes. 

Som en fuldt digital forstærker er der digitalindgange af alle slags. Og er udvalget ikke 

tilstrækkeligt, kan forstærkeren købes i flere forskellige udgaver med ekstra indgange til særlige 

behov. 

 

Højere til loftet 

Med RoomPerfect slået til blev frekvensgangen for det første mere rolig. Men den største 

forbedring var gengivelsen af perspektiv og rum. Der blev simpelthen højere til loftet! 

Fornemmelsen af at lytte gennem et vindue ind til koncertsalen blev udvidet betragteligt. På 

“Fishing Junks at Sunset” fra Concerts in China kunne man fornemme den enorme sal fra væg til 

væg og fra gulv til loft! Samme imponerende rumgengivelse opleves på “Banditen-Galopp” (Ein 

Straussfest fra Telarc). 

I den modsatte ende af den akustiske skala kommer vi helt tæt på med “Dark Ballet” fra Madonnas 

Madame X. Her er sangen helt fremme foran højttalerne og scenen lille, mens det hele bliver mere 

og mere svimmelt og elektronisk. 

 Data 
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 Udgangseffekt: 2 x 200 W i 8 ohm / 2 x 400 W i 4 ohm, digital 

 Digitalindgange: AES/EBU, 2 x koaksial (RCA), 3 x optisk (TOSLINK), Ethernet, 2 x USB-A, USB-B, kan 

udbygges med 3 x HDMI 

 Analogindgange: 2 x line in (stereo RCA), mikrofonindgang til rumkorrektion, kan udbygges med analogmodul 

med 3 x line in + 1 x balanceret 

 Trådløst: Wi-Fi (802.11ac), AirPlay 2, Bluetooth 4.2, Spotify Connect, vTuner, Roon 

 Udgange: 1 sæt højttalere (banan/skrueterminaler), pre out (stereo RCA), balanceret (XLR) 

 Opløsning: 24 bit/96 kHz (optisk), 24 bit/192 kHz (koaksialt/HDMI), 32 bit/384 kHz (USB), DSD 128 (5 MHz) 

 Betjening: Lyngdorf-app, remote, web-browser interface 

 Mål og vægt: 45 x 10,5 x 36 cm / 8 kg 

 Finish: Sortanodiseret aluminium 

 

 

 

 


