
68    LYD & BILDE • OKTOBER 2015

Aktive høyttalere - System Audio saxo 5 Active

HØYTTALERE

Det kan ikke ha 
unngått å komme 
leserne for øre at 
aktive høyttalere 
er i rask frem-
gang. Og trådløse 
aktive høyttalere i 
enda høyere grad. 
De aller fl este 

høyttalerprodusenter med respekt for seg selv (og for sin egen 
fremtid) har nå en produktserie med aktiv elektronikk om 
bord.

Fordelen er dels teknisk i form av kortere høyttaler- og signal-
kabler, samt muligheten for å tilpasse forsterkerne til enheter og 
kabinett. Og dels kan man med et sett trådløse aktive høyttalere 
få et komplett anlegg som glir pent inn i innredningen. Sett høyt-
talerne på hyllen og bruk mobilen som signalkilde – så strømmer 
musikken ut fra Spotify, Tidal og andre strømmetjenester.

Danske System Audio overrasket oss sist år med deres første 
aktive høyttaler – og det i en slik grad at den lille saxo 1 Active ble 
kårets til årets budsjetthøyttaler. Nå har de laget en storebror, 
saxo Active 5 med litt større kabinett og enheter samt kraftigere 
forsterker (50 W i stedet for 40 W).

FINISH OG PLASSERING
Saxo 5 Active er en elegant og diskré høyttaler. Det kompakte tre-
kabinettet er i høyglans hvitt eller svart lakkfi nish. Bak det svarte 
frontdekselet fi nner man på venstre høyttaler en volumknapp 
som også fungerer som av/på knapp, samt en lysdiode som 
indikerer om høyttaleren er på, og hvilken inngang som er valgt. 
Bassen er en 5” med lett membran, og diskanten en 25 mm silke-
dome, lett forsenket i kabinettet for å gi den helt riktig spredning.

Bak på venstre høyttaler fi nner man en bassrefl eksport og til-
koblingspanelet med to optiske digitalinnganger samt to analoge 
innganger (stereo RCA og 3,5 mm minijack). Det er dessuten en 
USB-port til opplading samt et sett solide bananklemmer til høyt-
talerkabelen. Høyre høyttaler er nemlig helt passiv.

Fjernkontrollen er på størrelse med en fyrstikkeske, og inne-
holder inngangsvelger, Bluetooth-paring, volum og av/på. Høyt-
taleren slår seg selv av etter 20 minutters stillhet. Og slår seg på 
igjen når det kommer signal via en av inngangene som det så skif-
tets automatisk til.

LYDEN
Saxo Active-serien er basert på System Audios budsjettserie, og 
da må det nødvendigvis inngås noen kompromisser. Spesielt når 
prisen også skal dekke en stereoforsterker med DAC og Bluetooth-
mottaker. Men når sant skal sies, er det vanskelig å se hvor det er 
hugget inn til benet. Mellomtonen er åpen og rask, og stemmer 
lyder naturlig og uten betoninger. De to enhetene arbeider sømløst 
sammen. Diskanten er passende luftig og fri fra høyttalerne. Selv 
om vi er i et prisleie hvor dette ikke er hverdagskost, står instru-
menter og stemmer klart og tydelig ut av høyttalerne.

Saxo 5 Active er en nøytral lydgiver som gjengir musikken 
med troverdig klang – og ikke minst evner den å engasjere. Det 
blir rett og slett en fornøyelse å lytte til. Men hvis du er ute etter 
en høyttaler som kan avsløre de aller siste detaljer i opptaket må 
du imidlertid opp i en enda høyere prisklasse.

IKKE NOE MAGI I BASSEN
Vi har etter hvert testet en del aktive trådløse høyttalere, som tak-
ket være DSP-prosessering går overraskende langt ned i bassen. 
Dette er ikke tilfellet med saxo 5 Active. Den innebygde forster-
keren rører ikke frekvensgangen med noen kompenserende 
bassheving eller lignende. 

Bassgjengivelsen heller da også mot den slanke siden. Lyden 
er ikke tynn, og bassen er fast nok. Men de dypeste tonene 
uteblir. Til gjengjeld prøver den lille 5” bassen ikke å gjøre noe 
den ikke er i stand til. For uansett mengden av digital equalizing 
er det fysiske grenser for hvor mye luft en så liten bassenhet kan 
fl ytte.

KONKLUSJON
System Audio har kopiert kunststykket fra sin første aktive 
høyttaler. Til prisen er det vanskelig å fi nne noe å sette fi ngeren 
på hos saxo 5 Active. Hvis du er ute etter en høyttaler som uten 
problemer, kabler og annen elektronikk leverer lyd av høy kvali-
tet – også i mellomstore rom – er den et innlysende valg.

LYDKVALITET ssssst

FUNKSJONALITET ssssss

BRUKERVENNLIGHET ssssst

KVALITETSINNTRYKK ssssss

SAMLET VURDERING ssssss

Fyll stuen med musikk med mobilen som 
signalkilde - uten å gi avkall på 

stereoanlegget.

 LYD & BILDE MENER

Åpen og musikalsk gjengivelse. Lette å ta 
i bruk – sett dem på hyllen og nyt musik-
ken. Et komplett stereoanlegg.

Litt slankt lydbilde. Skal det spilles høyt 
bør du overveie å supplere med en subwoo-
fer. Din forsterker blir arbeidsløs!
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Tekst  
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SYSTEM AUDIO 
SAXO 5 ACTIVE
• Funksjonsprinsipp: Toveis, trådløs aktiv bassrefl eks
• Diskant: 1 x 1” dome med akustisk linse 
• Bass/mellomtone: 1 x 5» 
• Frekvensområde: 50 Hz - 25.000 Hz (+/- 3 dB)
• Innebygget forsterker: 2 x 50 W klasse D
• Innganger: 2 x optisk digital, 1 x analog 3,5 mm 
 stereo jack, 1 x analog stereo RCA
• Utganger: USB-ladning, subwoofer
• Trådløst: Bluetooth 4.0, aptX (CD-kvalitet), AAC   
 (Apple), WAV, MP3 320 kbps
• Mål: 280x165x220 mm (hxbxd)
• Vekt: 8,9 kg (sett)
• Farger: Sort eller hvit høyglans
• Pris: 7.499 kr/par
• Web: System-audio.com

Aktive høyttalere byr på noen tekniske fordel-
er frem for deres passive brødre. I en aktiv 
høyttaler kan forsterkere og høyttalerenheter 
skreddersys for hverandre, og man er fri for 
det tapsgivende og kostbare delefi lteret da 
hver enhet har sin egen dedikerte forsterker, 
og delingen skjer elektronisk. Det er også 
mulig med digital signalprosessering (DSP) 
for å korrigerer for en ulineær frekvensgang 
og avrulling i bassen.

System Audio saxo 5 Active er ikke en 
fullblods aktiv høyttaler, men et passivt høyt-
talersett med innebygget stereoforsterker. 
Delefi lteret er tradisjonelt passivt, og har 
ingen DSP-korreksjon.

Det er til gjengjeld innebygget trådløs Blue-
tooth-tilkobling samt optiske digitalinnganger

AKTIV, PASSIV ELLER 
MIDT IMELLOM?


