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saxo-serien er System Audios økonomiserie, 

og til prisen må der uundgåeligt indgås nogle 

kompromiser. Især når beløbet – som i dette 

tilfælde – også skal dække en stereoforstær-

ker med DAC og Bluetooth-modtager. Men 

det er ærlig talt svært at få øre på, hvor der er 

hugget hæle og klippet tæer i konstruktio-

nen.

Mellemtonen er åben og hurtig, og 

stemmer lyder naturligt og uden kunstige 

betoninger. De to elementer arbejder fuld-

kommen glat sammen. Diskanten er tilpas 

luftig og fri af højttalerne. Selv om vi befi n-

der os i et prisleje, hvor den slags ikke er 

hverdagskost, kommer instrumenter og 

stemmer godt fri af højttalerne.

INGEN MANIPULATION I BASSEN
Vi har efterhånden testet en del trådløse 

aktive højttalere, som takket være DSP-pro-

cessering går overraskende langt ned i 

bassen. Den slags numre er der ikke lavet på 

saxo 5 active. Basgengivelsen er da også til 

den slanke side. Lyden er ikke tynd, men de 

dybeste toner udebliver. Til gengæld prøver 

den lille 5 tommers bas ikke at gøre noget, 

som den ikke er i stand til. For uanset 

mængden af digital equalizing er der fysiske 

grænser for, hvor meget luft et så lille bas-ele-

ment kan fl ytte.

saxo 5 active er neutrale lydgivere, der 

gengiver klangen i musikken loyalt – og ikke 

mindst engagerende. Det gør dem lette og 

fornøjelige at lytte til. Hvis du vil afsløre de 

allersidste detaljer i optagelsen, skal du dog 

op i en anden prisklasse.

System Audio har gentaget kunststykket 

fra deres første aktive højttalere. Til prisen 

er det svært at fi nde noget at sætte en fi nger 

på ved saxo 5 active. Hvis du er ude efter 

højttalere, der uden bøvl, kabler eller anden 

elektronik leverer lyd af høj kvalitet – også i 

mellemstore rum – er de et indlysende valg.
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Fyld stuen med musik med mobilen som signalkilde 
– uden at give afkald på et rigtigt stereoanlæg.

Vellyd i stuen på fem minutter
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