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System Audio

oppdagelsesreisen
De misunnerosskanskjevåre
urørtefjell, fjorder ogdaler,men
danskenekanværeeventyrlystne, de også.SystemAudiosnye
prestisjemodellExplorertar Iydopplevelsenetil nyehøyder!
XP,orerer en stor høyttaler- medsine122
cm vil den dominerei deflestestuer.Men

E

såser den heldigvisganskeflott ut også!
Høyreist,slank og med en elegant sokkelsom
hindrer vibrasjoneri å forplante seg i gulvet.
SystemAudio har alltid lagt stor vekt på betydningen av høyttalernesfartsegenskaper- altså
hvor hurtig de reagererpå musikksignaletsforandringer.Jo raskereog mer uanstrengt høyttalerne takler dynamiskesvingninger (for eksempeltrommeslag, crescendoeller en vokalist
som synger av full hals),jo mer realistisklåter
det. Det er høyttalerelementenesoppgave å
omgjøre elektriskesignalertil lyd, og det krever
effektiv flytting av luft. Ilikhet med Daliog Dynaudio utvikler SAsine egne elementer,og
hensikten har vært å gjøre membranene så lette som overhodet mulig. Bassmembranenei
Explorerveier ikke mer enn 0,9
gram hver (mindre enn )4 av vekten til et A4-ark) - utrolig lett,
men samtidigstivt.

Formfølgerfunksjon
Størrelsener en direkte følge av
hva SA har ønsket å oppnå med
denne høyttaleren. Alt fra rock til
klassiskskal gjengis på realistisk
nivå og med tilstrekkelig dypbass.Det krever stort membranareal og kassevolum.Den høye

90

og slankefremtoningen skyldesønsket om å
minimere negativ påvirkning fra Iytterommet
-

nærmerebestemtrefleksjoner
fra gulv,veg-

ger og tak. Diskant- og mellomtoneelementene sitter høyt montert med en mellomtone
over og under diskanten. Dette skal gi en
kontrollert vertikal spredning og bedre sammenheng i lydbildet. I tillegg til dette har Explorer to dedikerte basselementer.
Arbeidsfordelingenmellom elementeneer
relativt sofistikert - et såkalt 2,5-veisprinsipp.
Alle elementer spiller bass,men kun de to
øverstespiller mellomtonefrekvenser.Over
3000 Hzovertar diskantdomen. Her skiller Explorer segfra tradisjonelle 3-veissystemer
som har et dedikert mellomtoneelement. Dermed får man større membranarealtil gjengivelseav bassfrekvensenesamtidig som delefilteret kan lagesenklere. Delefilteret i Explorer
inneholder kun 5 komponenter, og høyttalerelementene er bundet sammen med kvalitetskabler fra Nordost.

Storslåttlyd
Denrespektinngytendestørrelsenskaperselvfølgeligstoreforventningertil hvordanlydenvil
være.Og det kantrygt siesat Explorerlåterlike
stort og flott som utseendettilsier.Lydbildetantar
nyeproporsjoneri bådehøyde,
breddeog dybde.Samtidiger plasseringenav musikernesåpresisat
man ikketrengerå sittefremadlent
på kantenavstolenfor å få med
segalledetaljer.Sammenlignet
medde livligeDaliog de superkorrekteDynaudiofår man herdet
besteavto verdener.Explorerer
båderåereog mer kompromissløsi
sinfremføringav musikken.Sangstemmenefår mer «kropp»,og
romfølelsener langtstørre.Johnny
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Attention to t:he
finest detail.

SAexplorer

-SA explorer skal tilbyen næNærende og levende gjengivelse som du
ikke finner maken til hos andre høyttalere, sier Ole Witthøft,

ledende

designer hos System Audio. Fem år har gått med til å utvikle den nye
høyttaleren.
- Vi så allerede for fem år siden, under utviklingen av våre velkjente modeller SA2K og SA7K, at moderne hjemmeunderholdning

ville

kreve stadig mer av høyttalerne. De måtte gjengi tordnende filmeffekter og annen flerkanalslyd like realistisk som tokanals musikk.'ldeen
om en høyttaler med færrest mulig kompromisser vokste frem. Den
skulle hete SA explorer, men vi visste aldri helt når den ville bli ferdig.
Vi visste bare hvor god den måtte være!
Hvilke egenskaper satte du høyest under utviklingen av SA explorer?
-Den måtte være musikalsk! En høyttalers viktigste oppgave må
være å underholde, og vår lydfilosofi er å bringe lytteren tett på musikken. Dynamikk er et annet begrep vi vektlegger sterkt

-

høyttalerens

evne til å låte likt på både høye og lave lyttenivåer. Høyttalerne kan brukes til bakgrunnsmusikk,

men kan også spille fantastisk høyt. Med SA

explorer har vi også satset på et utvidet frekvensområde for å takle moderne lydformater. Målet har vært å lage en høyttaler som er lett å integrere i hjemmet - både akustisk og visuelt sett. Explorer vil spille utmerket i både små og store rom, og med små og store forsterkere. Utseendemessig vil de også gli inn uten å skille seg ut fra omgiveisene. Og i likhet med de fleste andre skandinaver er de både upretensiøse og ærlige!
Ole Witthøft

avslører til slutt at han også arbeider med SA

Exact, en universalhøyttaler
plorer i et flerkanalsoppsett.
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More information: Dynaudio S,

Box4045, S-433 04 Jonsered, :"
Fax +46-31-795 76 95, E-Mail: j
Cashs «Hurt» låter så skummelt at nakkehårene reiser seg! StilIheten under de
små pausene i musikken er til å ta og føle på, og når musikerne trår til igjen, vet
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Explorer akkurat hvor hardt den må kline til, verken mer eller mindre. Her snak-

I d
e

ker vi om dynamisk presisjon!
Tross størrelsen er Explorerne svært så lette til beins. Den åpne og frigjorte
klangkarakteren

kan minne sterkt om små og nusselige minimonitorer.

Men

her får man i tillegg en høyttaler som klarer de dypeste tonene på kirkeorge-

..

let uten problemer. I forhold til Dynaudio Focus 220 går ikke bassen merkbart mye dypere, men den er strammere og mer nyansert

-

man hører bedre

forskjell på tonene. Dypbassen er ikke av den typen som masserer magemusklene og får buksebena til å blafre, men den imponerende hurtigheten

i an-

slagene gjør rytmebasert musikk meget engasjerende å lytte til. Luftgitarfak-

Distributør:TonkraftScandinaviaAB, Bax4045 433 04 JanseredSverige
Til: +46-31 7957595 Fax:+46-317957695
Forhandler:NorskAudioTeknikk,Stargaten
51, 7 etg 0182 Oslo,
Til: 22 20 00 95

toren er høy når Explorer får bryne seg på klassiske metalskiver fra Metallica

AudiaDesignBergenAS,Strandgaten6, 5013 Bergen,Til: 55 230008

og Iron Maiden. Men også tilhengere av klassisk musikk vil nok la seg forføre

MorTechAudio,Flathalmveien22, 4056 Tananger,STAVANGER,
Til: 48009500

av den storslagne, ufargede og dynamiske lyden.
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Oppsummering
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stdeltakernes ulike egenskaper understreker behovet for god produktrnatching når
rnan skal sette sarnmen et anlegg. De forrykende Daliene setter ikke bare en ny standard
for lydkvalitettil prisen, de gjør det også uten å
kreve et monstrum av en forsterker. Vår favoritt

-n

Vi hari dennetestenstiftet
bekjentskap
medtremeget
gode,menogsåganskeulike
høytlalerkonstruksjoner.
Alle
tre erverdigerepresentanter
forhvertsittprisnivå,men
hvilkenpasserbestfordeg?
lill!

og budsjettet!

D

Dynaudio Focus 220

SAExplorer
De koster en pen slant, men for oss er det liten
tvil om at Explorer gir svært mye valuta for
pengene. De danske «utforskerne» beveger
seg inn i et territorium hvor selv langt dyrere
høyttalerekan ha vanskeligfor å følge etter. Vi
snakker om den nærmest perfekte kombinasjonen av gode egenskaper fra både små og
store høyttalere, med få av ulempene. Her serveres en overflod av detaljer pakket inn i en ytterst musikalsk og engasjerende Iydgjengivelse.
Om man er ute etter en ny høyttaler i prisklassen 30-50.000 kroner, er man simpelthen nødt
til å høre SA Explorer!

S

Diskant:

..-

Mellomtone:

æ
ffi

Bass:
Dypbass:
Sammenheng:

~ Dynamikk:
§; Oppløsning:
~cXS Lyd totalt:
J

. Brukervennlighet:
: Kvalitetsinntrykk:
. Totalt:
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9
9
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9
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: Pris:Kr8998
. Importør: Hi-FiKlubben
: www.hifiklubben.no
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Storslått og engasjerende lyd
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Bass

Dypbass
Sammenheng
Dynamikk

Oppløsning
Lyd totalt:

J

. Brukervennlighet: 109
: Kvalitetsinntrykk:
9
. Totalt:
:
.
:

:

Ingentingtildenne prisen!
:

:
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passer Iytterommet

Focus 220 er ikke den typen høyttaler som gir
deg bakoversveis ved første møte, men snarere
en trofast ledsager som fortsetter å overraske
lenge - den nøytrale klangkarakteren gjengir
hver innspilling med identiteten i behold. Slik
sett står høyttalerne i sterk kontrast til utviklingen på bærbar-fronten, der musikken komprimeres og steriliseres til det kjedsommelige. Enten man leter etter en nøytral musikkgjengiver
eller en høyttaler som kan få fram de siste detaljene på filmlydsporet, vilFocus 220 være et
meget godt valg.

~

,"

mentene vilgå hånd i hånd med den superstramme og Iynkjappe spillestilen.
For den sorn skal kjøpe et komplett anlegg, kan det lønne seg å starte med høyttalerne. De villangt på vei bestemme hvilke krav
som stillestil resten av utstyret. Velg den som

Det var knyttet høye forventninger til Dalis nye
storsatsing, og det er liten tvil om at de har Iyktes. Ikon 6 er nærmest en sensasjon til prisen,
med både lyd og byggekvalitet i toppklassen.
Etter vår mening skal rnan lete lenge etter en
mer komplett høyttaler under 10.000 kroner,
ikke minst fordi de er svært lettdrevne. Ikon 6

"7

"

(ikke uventet) de gedigne SA Explorer.Dette er
en høyttaler sorn gir en smak av hva virkeligdyr
high-end har å by på. Romfølelsen, det storslagne lydbildet og ikke minst den dynamiske presisjonen er på linjemed langt dyrere høyttaleres
uten at høyttaleren blir kjedelig å lytte til. Man
har hele tiden følelsen av å lytte til musikk, og
ikke bass, mellorntone og diskant! Kravenetil
en forsterker oppleves som moderate, men dette er selvfølgeligen type høyttaler som fortjener
det beste man kan ta seg råd til. En stor effektforsterker med skrustikkekontroll over bassele-

DaliIkon6

er derfor et glimrende utgangspunkt for den
sorn ønsker et førsteklasses musikk- og flerkanalsanlegg som ikke koster skjorta.

II

og langtidsreferanse DLSR55 (kr 9.995) er enda
strammere og mer nøytral, men den begynner
ikke å svinge skikkeligfør forsterkeren koster nesten det dobbelte. Også Dalisetter pris på førsteklasses elektronikk, men de er lettdrevne nok til å
gi gode resultater med for eksempel en sprek
flerkanalsreceiver. De mer på kostede Dynaudio
Focus 220 har litt mer av alt sarntidig som de er
mer nøytrale i klangbalansen, men de krever
også mer muskler for å holde elementene isjakk.
Men har man utstyret i orden, kvitterer de med
en glatt, åpen og finkornet lyd som er lett å bli
avhengig av. øverst på kvalitetsskalaen finner vi

~

High-end
Pris:Kr 33.995
Importør: Hi-FiCenter Kjeden
www.hi-fi-center.no
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Dynamisk, ultra kjapp og storslått lyd

Ingenting
bortsettfrastørrelsen
I

Pris:Kr21.995
Importør:

Tonkraft

AB

www.dynaudio.dk
www.norskaudioteknikk.no
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Superoppløst

og nøytrallyd

Kresenpå restenav utstyret
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