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Dynamisk og frisk
Vi har aldri lagt skjul på at vi syntes mantra 60 var en veldig 
morsom og bra høyttaler. Likevel syntes system audio at det 
kunne være moro å lansere en enda litt bedre, og enda litt 
større høyttaler i denne serien. 

N
år produsentene har laget en høyttaler 

ferdig, fått den til å spille bra og kanskje 

til å med klart å oppnå en viss suksess, 

er det ikke helt enkelt å bare foreta noen oppgra-

deringer uten at det har kommet til ny teknologi, 

eller at man har fått noen helt revolusjonerende 

nye ideer. Begge deler er egentlig ganske sjeldent 

å se. Da blir det som i de fleste tilfeller å slipe litt 

på det man har fra før, og oppgraderer litt etter 

hvert. Slik som med Mantra 70.

Mantra 70
Mantra 70 har fått en ekstra mellomtone på 

toppen av diskanten. Det gjør den 118cm høy på 

strømpelesten, uten at du har montert på spikes. 

Den ekstra mellomtonen og konfigurasjonen som 

er valgt, gjør at spredningen til mellomtonene blir 

påvirket i det vertikale planet. Det skal gi mindre 

energi i spredningen til gulv og tak. Noe som gjør 

at lyden ikke blir like påvirket eller avhengig av, 

alt hvordan man ser det, akustikken i rommet. 

Mellomtonene er i samme størrelse som 

bassene og det ser jo litt imponerende ut å ha 6 

elementer som dekker hele fronten fra gulvet 

og opp. Kun avbrutt av diskanten – en silke-do-

me som System Audio har klart å få til å spille 

helt opp til 35kHz. I bassen er høyttaleren 

oppgitt til 40Hz, men det er innenfor så lite som 

+/- 1,5dB. Det er nyttbar respons i høyttaleren et 

godt stykke under dette, men den er fortsatt ikke 

en høyttaler du kjøper deg for å spille dypbass på 

høyt volum. Derimot er høyttaleren helt perfekt 

hvis du vil koble til en subwoofer. Bare ikke tro at 

du klarer deg med en liten tass av en sub. Disse 

høyttalerne er rimelig effektive og tåler greit 

250Watt. Det stiller jo visse krav til ytelsen også 

fra en ekstra eske med bass.

Høyttalere ser jo også stilig og velbygget ut, noe 

man absolutt ikke skal underslå viktigheten av. 

Dette låter stilig
System Audio Mantra 70 fikk vi demonstrert for 

første gang hos Soundgarden i høst. Selv om 

lyden i et butikklokale ikke er spesielt egnet til 

å lytte til høyttalere, hørte vi at det var mye som 

virket lovende. Høyttaleren spilte litt spisst i de-

morommet i butikken, og vi lurte litt på hva som 

hadde skjedd siden Mantra 60 i kinoen vår var en 

nøytral og nøktern høyttaler. Heldigvis spilte den 

på samme måte som Mantra 60 med det unnta-

ket at den var bedre fokusert og mer dynamisk 

i mellomtonen. System Audio hadde altså ikke 

endret klangkarakter på sin nye Mantra 70. Det 

var kun butikklokalet som spilte oss et puss. 
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I denne prisklassen er det ingen høyttalere 

som er perfekte. Det vi likevel kan glede oss 

over er at høyttalerne i prisklassen blir bedre 

og bedre. Oppgraderingen fra Mantra 60 er i 

dette tilfellet veldig tydelig. Mellomtonen er 

mer dynamisk, transparent, har flere detaljer, 

og spiller mer engasjerende og levende. I 

våre ører skjøter den også bedre sammen 

med diskanten slik at hele den øvre delen 

av høyttaleren høres ut som en avansert og 

levende mini-monitor, med meget god opp-

løsning og homogenitet.

De fire bassene er fortsatt like iltre og 

hissige, og gjør en enda tøffere jobb med å 

spille bass i Mantra 70. Bassen er kraftfull og 

kontrollert, og den går tilstrekkelig dypt, selv 

om det ikke kan legges skul på at det finnes 

høyttalere i prisklassen som går dypere. 

Det er måten disse bassene spiller på som 

er viktig. De har en snert i mellombassen 

som få andre i prisklassen, og det låter livlig, 

men samtidig elegant og riktig. Nå er det 

ikke så mye i at mindre elementer er kjap-

pere i bassen en store, men dette føles raskt 

og dynamisk fordi bassen har veldig riktig ti-

ming og utrolig god rytmesans. Bassene i seg 

selv er små, men med fire langslagsbasser i 

hver høyttaler får man både areal og bevegel-

se nok til å flytte ganske store mengder luft. 

De kan virkelig spille musikk
Klangmessig er disse høyttalerne nøkterne 

og nøytrale, og har en forkjærlighet for alle 

naturlige og akustiske lyder. Da hører man 

virkelig at høyttaleren er sprell levende, 

engasjerende og energisk. Den smeller også 

ut elektronisk musikk på langt høyere volum 

enn man skulle tro. Selv om du ikke har 

tenkt å bruke akkurat den muligheten til noe 

er det greit å vite at høyttaleren har over-

skudd. Vi kjørte den ganske høyt i perioder, 

og den svarte med å spille akkurat på samme 

måte. Helt uten de vanlige tendensene til 

kompresjon og sammentrykking av lydbildet 

som vi opplever med mange andre høyttalere. 

Musikken er aller best på damestemmer, 

piano og gitar, og når det er mye perkusjon 

og slagverk i lydbildet kan du virkelig nyte 

i fulle drag hvor mye smådynamikk det er i 

Mantra 70, og hvor presis den er i anslaget. 

Den smale fronten gir høyttaleren veldig 

god evne til å fokusere på stemmer og in-

strumenter i lydbildet, og dybden og bredden 

i lydbildet er, når innspillingen tillater det, 

ganske så enormt. Likevel er det ingen ting 

som blir overtydelig eller for skarpt i kantene. 

Det er noen høyttalere som henvender seg 

til hjernen, og som kan plukke musikken i 

fillebiter som en ren akademisk øvelse, og så 

er det noen høyttalere som henvender seg til 

hjernen, og som får deg til å lytte på helheten 

og den musikalske sammenhengen. I sist-

nevnte kategori finner du Mantra 70. 

Konklusjon 
Jeg likte Mantra 60, men er enda litt mer 

fornøyd med Mantra 70. Forskjellene går 

på hvor mye liv de gir til musikken, og hvor 

engasjerende og rytmiske de virker. Mantra 

70 har en spilleglede, en presisjon og et 

dynamisk overskudd som gjør all musikk 

moro å lytte til, og nok detaljer, oppløsning 

og presisjon til å holde følge med de beste i 

prisklassen. En knallsterk femmer!

System Audio Mantra 70
PRIS: 22.995,-

IMPORTØR: soundgarden

Watt MENEr: En slank, flott søyle av 
en høyttaler som spiller med presisjon 
og masse musikalitet.
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