
LYD & BILLEDE AUGUST 2016    81

Vi testede saxo 5 active for første gang i 2015 

og endte med at kåre dem til Årets Bedste tråd-

løse højttalere! Siden da har de været blandt 

vores favoritter og var en selvskreven refe-

rence, da vi skulle lave denne nye sammenlig-

ning fra det stadig voksende marked af aktive, 

trådløse højttalere.

Opbygningen er som på fl ere af konkurren-

terne, med al elektronik monteret i den 

venstre højttaler, mens den højre er passiv. 

Byggekvaliteten er solid og tillidsvækkende 

med forsænkede enheder og en glat front-

plade, der giver et eksklusivt indtryk.

Tilslutningsmulighederne er gode, men 

saxo 5 active må klare sig uden avancerede 

nymodens fi nesser som multirum, Wi-Fi og 

AirPlay. Hvis du vil afspille musik direkte fra 

mobilen, sker det via Bluetooth. Derudover er 

der to optiske digitalindgange og to analoge 

indgange (stereo RCA og 3,5 mm mini-jack) 

plus en USB-port til opladning (ikke lyd).

Fjernbetjeningen er på størrelse med en 

tændstikæske og har indgangsvælger, Blueto-

oth-parring, volumen og tænd/sluk.

LYDKVALITET
Saxo 5 active er testens dyreste højttalere og 

også blandt de største rent fysisk. Derfor har 

man lov til at forvente lyd med lidt ekstra 

pondus! Det får vi også, i form af et massivt, 

åbent og tydeligt lydbillede, som formår at 

fylde et større rum med lyd.

Saxo 5 serverer musikken usminket og 

direkte. David Bowie står nærmest levende 

igen mellem højttalerne, elbassen er fyldig og 

præcis på samme tid, og blæserne har godt 

med fræs og energi! Højttalerne spytter også 

Kendrick Lamars saftige linjer ud på en tro-

værdig, tilstedeværende måde.

KONKLUSION
Saxo 5 har nogle rytmiske egenskaber, der gør 

næsten alle slags musik mere fængende at 

lytte til, med en forkærlighed for rock/pop, ele-

ctronica, trommer og bas.

Lydmæssigt er de stadig nogle af vores 

favoritter, selv om vi gerne havde set fl ere 

trådløse afspilningsmuligheder ud over Blue-

tooth. Som det er nu, fungerer saxo 5 aller-

bedst med en ekstern lydkilde som f.eks. 

Sonos sluttet til en af de optiske indgange. Så 

lyder de til gengæld også rigtig godt!

LYDKVALITET! !!!!!!

FUNKTIONALITET! !!!!!"

BRUGERVENLIGHED! !!!!!"

KVALITETSINDTRYK! !!!!!!

SAMLET VURDERING! !!!!!!

Et energisk lydbillede med taktfast og 

fyldig bas gør, at System Audio lyder et 

nummer større end konkurrenterne.

Lidt begrænsede tilslutningsmuligheder.

   LYD & BILLEDE MENER

SYSTEM AUDIO SAXO 5 ACTIVE   
• Type: Trådløse stereohøjttalere

• Bas: 5"

• Diskant: 25 mm dome med akustisk linse

•  Tilslutning: Bluetooth, 2 x optisk digital, analog 3,5 mm, analog 

stereo RCA, USB til opladning, subwoofer

• Effekt: 2 x 50 W, klasse D

• Andet: Sort eller hvid højglans, fjernbetjening

• Mål: 28 x 16,5 x 22 cm

• Pris: 5.998 kroner

• Web: system-audio.com

Selv om konkurrencen er skærpet, er saxo 5 active stadig 
nogle af de mest vellydende højttalere i prisklassen.
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