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Billig vellyd
System Audios første aktive højttalere er baseret 
på den populære budgetmodel Saxo 1. Med lav 
pris og høj ydelse er de et rart bekendtskab.

S
ystem Audio har en lang tradition for 

at producere højttalere med et gun-

stigt forhold mellem pris og ydelse. 

Vi er gentagne gange blevet imponeret over, 

hvor god lydkvalitet den danske producent 

formår at presse ud af deres konstruktioner, 

uden at prisen ryger i vejret. De har vist, at 

man ikke behøver eksotiske eller dyre kom-

ponenter, så længe man lægger noget arbejde 

i selve udviklingen.

Nu har de “aktiviseret” den populære 

budgetmodel Saxo 1 med indbygget forstær-

ker og kredsløb til beskedne 4.000 kroner.

TEKNIK OG TILSLUTNINGER
Saxo 1 active er, hvad man kunne kalde semi-

aktive trådløse højttalere. Den ene højttaler 

kommer komplet med dobbelt forstærker og 

digitale/analoge lydindgange samt trådløs 

Bluetooth-tilkobling, og signalet sendes til 

den anden højttaler via et medfølgende højt-

talerkabel. Der er altså ikke tale om fuldt 

aktive højttalere med elektronisk delefilter – i 

stedet sidder der passive delefilter-kompo-

nenter i hver af højttalerne.

Che!onstruktør hos System Audio Ole 

Witthøft er dog hurtig til at påpege, at dele-

filter-komponenterne er forskellige fra den 

almindelige Saxo 1 model: “På Saxo 1 active 

‘kender’ vi forstærkeren, og derfor har vi 

arbejdet med at tilpasse klangen 100 procent 

til den indbyggede forstærker,” siger han i 

en samtale med Lyd & Billede.

BRUGERVENLIGHED
Saxo 1 active er nemme at tilslutte og bruge. 

Der medfølger en lille "ernbetjening, som 

lader dig styre lydstyrken og skifte mellem de 

forskellige indgange. Alle indgangene er også 

tydeligt markeret på bagsiden af den ene 

højttaler.

Parring med trådløse Bluetooth-enheder 

gik vældig glat. Saxo 1 active dukkede 

hurtigt op blandt de tilgængelige enheder, 

og vi havde heller ingen problemer med at 

skifte mellem forskellige kilder. Meningen 

er, at man hurtigt og nemt skal kunne for-

binde til en vens mobil eller tablet, når han 

eller hun vil spille en sang.

Løsningen med at have alle tilslutninger 

og forstærkere i den ene højttaler har både 

fordele og ulemper. Først og fremmest er det 

omkostningseffektivt, og det gør også, at det 

kun er den ene højttaler, der har brug for 

strøm fra stikkontakten. Man må imidlertid 

finde sig i at trække et højttalerkabel hen over 

gulvet eller langs væggen for at få stereolyd.

LYDKVALITET
Vores skepsis over for den semi-aktive 

løsning forsvandt imidlertid, så snart vi 

hørte, hvad højttalerne kunne præstere. Saxo 

1 active byder på en stor og engagerende lyd 

med høj “luftguitarfaktor”.

Det første, vi lægger mærke til, er den 

fyldige mellemtone, som giver god krop og 

klang til både mandlige og kvindelige 

vokaler. Desuden er diskanten vældig foku-

seret og detaljeret uden at blive for anmas-

sende. Resultatet er en varm og indbydende 

klang, der er rund nok i kanterne til, at man 

kan lytte længe uden at blive træt i ørerne.

Højttalerne viser sig at have et bredt 

musikalsk repertoire, men må siges at 

fungere specielt godt med pop- og rockmu-

sik, som leveres med indlevelse og høj 

underholdningsfaktor.

Begrænsningen ligger, som for de fleste 

små højttalere, i den dybeste ende af fre-

kvensområdet. Basgengivelsen er ganske 

vist taktfast og fyldig, men kun til et vist 

punkt. De dybeste basfrekvenser på Drakes 

“Hold On, We’re Going Home” udebliver, 

men højttalerne kan stadig spille højt, uden 

at lydbilledet falder sammen, eller den 

udfordrende bas få dem til at vakle.

Saxo 1 active har i øvrigt en separat volu-

menstyret subwoofer-udgang, så man let 

kan udvide basgengivelsen ved at tilslutte 

en aktiv subwoofer.

KONKLUSION
Det her er testens billige højttalere, men 

lyden er afgjort bedre, end vi havde forven-

tet. Saxo 1 active giver en hurtig og distinkt 

basgengivelse, fokuseret diskant og fyldig 

mellemtone.

Bassen går ikke voldsomt dybt, og slår 

heller ikke lige så hårdt og præcist som på 

nogle af de dyrere modeller, men der kan 

ikke være nogen tvivl om, at de aktive Saxo 1 

giver rigtig meget lyd for pengene og er et 

glimrende valg for dem, der vil forbedre 

lyden fra tv, tablet eller mobiltelefon uden at 

tømme sparegrisen.

 LYD & BILLEDE MENER

Saxo 1 active byder på en overbevi-

sende lydkvalitet med en fyldig 

mellemtone, distinkte overtoner og 

en frisk basgengivelse, som man let 

kommer til at stampe takten til. 

Højttalerne er lette at bruge både 

trådløst og kablet. Og så er de meget 

gunstigt prissat.

Nogle steder må der nødvendigvis 

spares: Lydkvaliteten er ikke lige så 

præcis som med dyrere, fuldt aktive 

højttalere, og den dybeste bas 

glimrer ved sit fravær.
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