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Aktive højttalere - System Audio saxo 5 active

HØJTTALERE

Det kan ikke have 

undgået læsernes 

opmærksomhed, 

at aktive højttalere 

er i hastig frem-

gang. Og trådløse 

aktive højttalere i 

endnu højere grad. 

Hvor hi-! -højttalere med indbygget forstærker var et særsyn 

for ti år siden, har de fl este højttalerproducenter med respekt 

for sig selv (og for deres egen fremtid) i dag en produktserie 

med aktiv elektronik indenbords.

Fordelen er dels teknisk i form af kortere højttaler- og sig-

nalkabler samt mulighed for at tilpasse forstærkerne til ele-

menter og kabinet. Og dels kan man med et sæt trådløse aktive 

højttalere få sig et komplet anlæg, der er stort set usynligt i 

boligindretningen. Sæt højttalerne på hylden og brug mobilen 

som signalkilde – så strømmer musikken ud fra Spotify, Tidal 

og andre streaming-tjenester.

Danske System Audio overraskede os sidste år med deres 

første aktive højttalere – og det i en sådan grad, at de små saxo 

1 active blev kåret som årets budgethøjttalere. Nu har de lavet 

en storebror, saxo 5 active med lidt større kabinet og elementer 

samt kraftigere forstærker (50 watt i stedet for 40).

FINISH OG PLACERING
saxo 5 active er udpræget diskrete. Det kompakte trækabinet 

er i højglanshvid eller sort lak! nish. Bag det sorte frontstof 

! nder man på venstre højttaler en volumenknap, der også fun-

gerer som tænd/sluk-knap, samt en lysdiode, der indikerer, om 

højttaleren er tændt, og hvilken indgang der er valgt.

Bassen er en 5-tommer med let membran, og diskanten en 

25 mm stof-dome. Forsænkningen fungerer som akustisk ! lter, 

der skal give den helt rigtige spredning.

Bag på venstre højttaler ! nder man en basrefl eksport og til-

slutningspanelet med to optiske digitalindgange samt to 

analoge indgange (stereo RCA, og 3,5 mm mini-jack). Der er 

desuden en USB-port til opladning samt et sæt solide banan-

bøsninger til højttalerkabel. Højre højttaler er nemlig rent 

passiv.

Fjernbetjeningen er på størrelse med en tændstikæske og 

indeholder indgangsvælger, Bluetooth-parring, volumen og 

tænd/sluk. Højttaleren slukker selv efter 20 minutters stilhed. 

Og tænder igen, når der kommer signal via en af indgangene, 

som der skiftes automatisk til.

LYDEN
saxo-serien er System Audios økonomiserie, og til prisen må der 

uundgåeligt indgås nogle kompromiser. Især når prisen også 

skal dække en stereoforstærker med DAC og Bluetooth-modta-

ger. Men det er ærlig talt svært at få øre på, hvor der er hugget 

hæle og klippet tæer i konstruktionen.

Mellemtonen er åben og hurtig, og stemmer lyder naturligt og 

uden kunstige betoninger. De to elementer arbejder fuldkommen 

glat sammen. Diskanten er tilpas luftig og fri af højttalerne. Selv 

om vi be! nder os i et prisleje, hvor den slags ikke er hverdagskost, 

kommer instrumenter og stemmer godt fri af højttalerne.

saxo 5 active er neutrale lydgivere, der gengiver klangen i 

musikken loyalt – og ikke mindst engagerende. Det gør dem lette 

og fornøjelige at lytte til. Hvis du sætter dig for at afsløre de aller-

sidste detaljer i optagelsen, skal du dog op i en anden prisklasse.

INTET TRYLLERI I BASSEN
Vi har efterhånden testet en del trådløse aktive højttalere, som 

takket være DSP-processering går overraskende langt ned i 

bassen. Den slags numre er der ikke lavet på saxo 5 active. Den 

indbyggede forstærker piller ikke ved frekvensgangen.

Basgengivelsen er da også til den slanke side. Lyden er ikke 

tynd, og bassen er fast nok. Men de dybeste toner udebliver. 

Til gengæld prøver den lille 5 tommers bas ikke at gøre noget, 

som den ikke er i stand til. For uanset mængden af digital equ-

alizing er der fysiske grænser for, hvor meget luft et så lille 

bas-element kan fl ytte.

KONKLUSION
System Audio har gentaget kunststykket fra deres første aktive 

højttalere. Til prisen er det svært at ! nde noget at sætte en 

! nger på ved saxo 5 active. Hvis du er ude efter højttalere, der 

uden bøvl, kabler eller anden elektronik leverer lyd af høj kva-

litet – også i mellemstore rum – er de et indlysende valg. ■

LYDKVALITET ssssst

FUNKTIONALITET ssssss

BRUGERVENLIGHED ssssst

KVALITETSINDTRYK ssssss

SAMLET VURDERING ssssss

Fyld stuen med musik med mobilen 
som signalkilde – uden at give afkald 

på et rigtigt stereoanlæg.

 LYD & BILLEDE MENER

Åben og musikalsk gengivelse. Nem 

ibrugtagning – sæt dem på hylden og 

nyd din musik. Komplet stereoanlæg.

Lidt magert lydbillede. Hvis der skal spilles 

højt, bør du overveje at supplere med en 

subwoofer. Din forstærker bliver arbejdsløs!

VELLYD 
I STUEN
på fem minutter
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Tekst  
 John Alex Hvidlykke

Foto System Audio

SYSTEM AUDIO 
SAXO 5 ACTIVE
• Funktionsprincip: 2-vejs, trådløs aktiv basrefl eks

• Diskant: 1" dome med akustisk linse

• Bas/mellemtone: 5"

• Frekvensområde: 50 Hz – 25 kHz (+/-3 dB)

• Indbygget forstærker: 2 x 50 W klasse D

•  Indgange: 2 x optisk digital, 1 x analog 3,5 mm stereo 

mini-jack, 1 x analog stereo RCA

• Udgange: USB-opladning, subwoofer

•  Trådløst: Bluetooth 4.0, aptX (cd-kvalitet), AAC 

(Apple), WAV, MP3 320 kbit/s

• Mål: 280 x 165 x 220 mm

• Vægt: 8,9 kg (sæt)

• Finish: Sort eller hvid højglans

• 5.999 kroner

• Web: system-audio.com

Aktive højttalere byder på nogle tekniske 

fordele frem for deres passive brødre. I en aktiv 

højttaler kan forstærkere og højttaler-elemen-

ter skræddersys til hinanden, og man slipper for 

det tabsgivende og kostbare delefi lter, da hvert 

element har sin egen dedikerede forstærker, og 

delingen sker elektronisk. Med digital signalpro-

cessering (DSP) er det også muligt at korrigere 

for ulineær frekvensgang og afrulning i bassen.

Skal vi være nøjeregnende, så er System Audio 

saxo 5 active ikke “ægte” aktive højttalere, men 

et passivt højttalersæt med indbygget stereo-

forstærker. Delefi lteret er traditionelt passivt, 

og der er ingen DSP-korrektion.

Der er til gengæld indbygget trådløs Bluetooth- 

tilslutning samt optiske digitalindgange.

AKTIVE, PASSIVE ELLER 
MIDTIMELLEM?


