
  LYD & BILDE • NOVEMBER 2015  101

System Audio saxo 5 Active2015 • 2016

Årets
Beste

HØYTTALERE
Trådløse høyttalereLYD & BILDE

Saxo Active-serien er basert på System 

Audios budsjettserie, og da må det nødven-

digvis inngås noen kompromisser. Spesielt 

når prisen i dette tilfellet også skal dekke en 

stereoforsterker med DAC og Bluetooth-

mottaker. Men når sant skal sies, er det van-

skelig 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 høyt-

talerne. Selv om vi er i et prisleie hvor dette 

ikke er hverdagskost, står instrumenter og 

stemmer klart og tydelig ut av høyttalerne.

INGEN MANIPULASJON I BASSEN
Vi har etter hvert testet en del aktive tråd-

løse høyttalere, som takket være DSP-pro-

sessering går overraskende langt ned i bas-

sen. Dette er ikke tilfellet med saxo 5 Active. 

Bassgjengivelsen heller da også mot den 

slanke siden. Lyden er ikke tynn, 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.

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 pris-

klasse.

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 inn-

lysende valg. (10/15) JAH

Pris: 7.499 kr/par

Web: system-audio.com     

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

Vellyd i stua på fem minutter
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