
Tunge og soli-
de kabinet-

vægge, gode

enheder og
mængder af

dæmpe-uld.

Prisen er høj,
men det er

kvaliteten

også!

System Audio 7707 til 5995kr/stk:

Duhører tydeligt
den gode kvalitet
Fra første øjeblik hører du, at den-

ne danske højttaler er betydeligt

dyrere end testens øvrige.
Musikken gengives med en fin

detalje-opløsning og god klanglig

homogenitet, idet den vigtige mel-
lemtone er fint afstemt med dis-
kant-enheden.

7707 har god slagkraft og et sik-
kert musikalsk overblik- selv når

du spiller ganske højt. I det hele
taget er System Audio 7707 hifi-
agtigt neutral, bortset fra at bas-
sen fremhæves omkring 70 Hz.

Lyden er så ren, at du giver dig
til at lytte på en helt anderledes
måde end ved normale rock-højt-
talere - mere kritisk!

Præget af håndsamlet
solidt materiale

SystemAudio er ikke blot testens
dyreste og største. Den er med si-
ne 33 kg også klart den tungeste.

Kabinetteteri tung MDF og en-
hederne nogle solide typer fra
danske VIFA:En 25mm diskant-
dorne med oliekøling og ventile-
ringtil etdæmpet bagkammer.En
21 cm mellemtone og en 12" (31
cm)bas med stor dobbeltrnagnet.
Beggehar støbt chassisimagnesi-
um. Fornemt!

7707er testens eneste med helt

lukket kabinet. Rumfanget på ca
70literer deltomtrent ligeligtmel-
lem systemets to store enheder,
hvilketgiver12-tommerenet volu-

men lige i underkanten af, hvad
den har brug for. Dette er årsa-

gen til, at 7707 ikke når ret langt
ned i bassen.

Til gengæld yder det lukkede
kabinet, som er fyldt med Acou-

sto-Q dæmpemateriale, virkelig
god mekanisk dæmpning af en-
hederne, hvilket er medvirkende

til høj belastbarhed og fin im-
puls-forarbejdning - også ved
virkelig høje lydtryk.

Kvaliteten af delefilter-kom-

ponenterne er god, og i det hele
taget vidner System Audios kæ-
len for detaljerne om, at 7707 er
en ægte langtidsinvestering.

Eneste alvorlige kritik er, at
7707 er en svær belastning for
forstærkeren: På grund af så-
kaldte »forskudte poler« i Sy-
stem Audios 12dB/oktav filter til

bassen, når impedansen pludse-

ligt ned på ca 3 ohm lige der, hvor
musiksignalet har allermest
energi. Der fordres altså en stabil
forstærker med god køling og ri-

gelig dimensionering af effekt-
transistorer og strømforsyning.


