
Aahh, System Audios högtalare gör ingen besvi-

ken. Vi har tidigare testat både fl aggskeppet och 

mindre modeller i Saxo-serien – och gillat det vi 

hört. Danska System Audio kan både ljud och 

design – det är få golvhögtalare som tar lika lite 

plats i vardagsrummet och samtidigt låter så 

dynamiskt, tufft och levande. 

Uppgraderade Saxo 50 är inte stora. Men bara 

13 cm på bredden är fotavtrycket minimalt och 

väljer man de vita så syns de nästan inte mot vita 

väggar. 

Supersmala och lättplacerade, alltså, ändå har 

System Audio lyckats stoppa i fl er element än 

någon annan i testet. De två nedersta är basar 

med basrefl export på baksidan. Och de tre 

översta tar hand om mellanregistret – och en är en 

helt ny diskant. De fem elementen tar upp merpar-

ten av platsen på fronten, och eftersom kabinetten 

är så smala så har de ett lysande stereoperspektiv.

LJUDKVALITET

Att lyssna på musik med Saxo 50 är rena ping-

Välbalanserad och dynamisk ljudbild med 

hög underhållningsfaktor. Enkel att få plats 

med och passar till all slags musik.

Går inte så djupt i basen och diskanten är 

lite slapp.

• Typ: 2,5-vägs golvhögtalare
• Frekvensomfång: 40–30 000 Hz 
• Känslighet: - 
• Impedans: 4-8 ohm
• Mått: 13 x 105 x 25 cm
• Färg: svart eller vit 
• Pris: 10 000 kr
• Webb: system-audio.com

SYSTEM AUDIO SAXO 50

pong-effekten, för ljudbilden är både bred och 

djup. Detta är inte bara en ytterst välbalanserad 

högtalare, den har förvånansvärt stram och 

djup bas med tanke på dess ringa storlek. 

Den går inte så våldsamt djupt i basen, men 

den bas som fi nns är både rytmisk och potent. Du 

känner bastrumman i David Bowies ”Lazarus” 

hamra i magen. Men som Geir påpekar låter det 

lite färgat. Kan hända att somliga uppfattar den 

nya diskanten som väl snäll, eller dämpad. För 

även om den är klockren så är den inte lika luftig 

eller distinkt som i DALI Opticon 5. Mellanregistret 

är däremot både fylligt och rikt på klanger, med 

bra fokus på röster och instrument. 

Saxo 50 levererar generösa mängder dynamik 

och låter mycket större än den är. Väldigt positivt 

alltså, men vi hade velat ha mer fi ness och större 

tonal kontrast. Då skulle System Audio varit med 

och kämpat i den absoluta toppen. Pianomusik 

med Dena Piano Duo låter lite platt och faktiskt lite 

färgat, men lyckas ändå engagera tack vare lätta 

och dansande anslag, som Geir uttrycker saken. 

Audun berömmer – med rätta – detaljrikedomen. 

SLUTSATS

System Audio Saxo 50 är ett bra val och en fi n 

kompromiss mellan storlek och prestanda. Inte 

minst tack vare lekfullheten och dynamiken. 

Det klart bästa valet av testets minsta högta-

lare. 

Lyckad 
kompromiss

Med gnistrande dynamik och levande ljud 
passar System Audio till det mesta.
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