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Rimelig og vellydende
System Audios første aktive høyttaler er basert på 
deres populære budsjettmodell Saxo 1. Med lav pris 
og høy ytelse er dette et hyggelig bekjentskap! 

S
ystem Audio har en lang tradisjon 

med å levere høyttalere med et 

gunstig forhold mellom pris og 

ytelse. Vi har flere ganger blitt imponert over 

hvor god lydkvalitet den danske produsenten 

greier å klemme ut av konstruksjonene sine, 

uten at prisen fyker i været. De har vist at man 

ikke behøver eksotiske eller dyre komponen-

ter, så lenge man legger mye arbeid ned i selve 

utviklingen. Nå har de ”aktivisert” den popu-

lære budsjettmodellen Saxo 1 med innebygd 

forsterker og kretsløp til beskjedne 4.500 

kroner.

TEKNIKK OG TILKOBLINGER
Saxo 1 active er det man kan kalle en semi-

aktiv trådløs høyttaler. Den ene høyttaleren 

kommer komplett med dobbel forsterker og 

digitale/analoge lydinnganger så vel som 

trådløs Bluetooth-tilkobling, og signalet sen-

des videre til høyttaler nummer 2 gjennom 

en medfølgende høyttalerkabel. Det er altså 

ikke snakk om en fullaktiv høyttaler med 

elektronisk delefilter - i stedet sitter det pas-

sive delefilterkomponenter i hver av høytta-

lerne. Sje"onstruktør hos System Audio, Ole 

Witthöft, er imidlertid snar med å påpeke 

at delefilterkomponentene er forskjellige 

fra den vanlige Saxo 1 modellen: - På Saxo 

1 active ”kjenner” vi forsterkeren, og vi har 

derfor arbeidet med å tilpasse klangen 100 

% med den innebygde forsterkeren, forteller 

han i samtale med Lyd & Bilde.

BRUKERVENNLIGHET 
Saxo 1 active er enkle å koble opp og ta i 

bruk. Det følger med en liten #ernkontroll 

som lar deg styre volumet og veksle mellom 

de ulike inngangene. Alle kontaktene er 

oversiktlig merket på baksiden av den ene 

høyttaleren. Paring med trådløse Bluetooth-

enheter gikk også veldig glatt for seg. Saxo 

1 active dukket raskt opp blant tilgjengelige 

enheter, og vi hadde heller ingen problemer 

med å veksle mellom ulike kilder. Meningen 

er at man raskt og enkelt skal kunne koble 

til en venns mobil eller nettbrett når de vil 

spille av en sang.

Løsningen med å ha alle tilkoblinger og 

forsterkere i den ene høyttaleren har sine 

fordeler og ulemper. Først og fremst er det 

kostnadsbesparende, men gjør også at det 

kun er den ene høyttaleren som behøver 

strøm fra støpselet. Man må imidlertid finne 

seg i å trekke en høyttalerkabel over gulvet 

eller langs veggen for å få stereolyd.

LYDKVALITET
Vår skepsis til den semiaktive løsningen 

forsvant imidlertid med det samme vi fikk 

høre hva høyttalerne var gode for. Saxo 1 ac-

tive leverer en stor og engasjerende lyd med 

høy ”luftgitarfaktor”. Det første vi legger 

merke til er den fyldige mellomtonen, som 

gir skikkelig kropp og klang til både mann- 

og kvinnevokal. I tillegg er diskanten veldig 

fokusert og detaljert, uten å bli for masete. 

Resultatet er en varm og innbydende klang 

som er ”rund nok i kantene” til at man kan 

lytte lenge uten å bli sliten i ørene. Høyt-

talerne viser seg å ha et bredt musikalsk 

repertoar, men må sies å fungere spesielt bra 

med pop- og rockemusikk, som leveres med 

høy innlevelse og morofaktor. 

Begrensningen ligger som for små høyt-

talere flest, i den dypeste enden av frekvens-

området. Bassgjengivelsen er riktignok takt-

fast og fyldig, men bare ned til et visst punk. 

De dypeste bassfrekvensene på Drakes 

”Hold on we’re going home” uteblir, men 

høyttalerne tåler likevel å spille høyt uten at 

lydbildet faller sammen eller den utfor-

drende bassen får dem til å vakle. Høytta-

lerne har for øvrig en egen volumstyrt sub-

wooferutgang, slik at man enkelt kan utvide 

bassgjengivelsen ved å koble til en aktiv 

subwoofer.

KONKLUSJON
Dette er testens rimeligste høyttalere, men 

lyden er definitivt bedre enn vi har forventet. 

Saxo 1 active leverer en kjapp og distinkt 

bassgjengivelse, fokusert diskant og fyldig 

mellomtone. Bassen går ikke kjempedypt, og 

slår ikke nødvendigvis like hardt og presist 

som på noen av de dyrere modellene, men det 

er liten tvil om at den aktive Saxo 1 gir svært 

mye lyd for pengene, og er et utmerket valg 

for dem som vil forbedre lyden fra TV, nett-

brett eller mobil uten å knuse sparegrisen.

 LYD & BILDE MENER

Saxo 1 active leverer meget overbe-

visende lydkvalitet, med fyldig mel-

lomtone, distinkte overtoner og en 

frisk bassgjengivelse man lett kan 

trampe takten til. Høyttalerne er 

enkle å koble opp og ta i bruk både 

trådløst og med ledning. Sist men 

ikke minst er høyttalerne meget 

gunstig priset.

Noen kostnadsbesparelser må det 

nødvendigvis være: Lydkvaliteten 

er ikke like presis som dyrere, 

fullaktive høyttalere, og den 

dypeste bassen glimrer med sitt 

fravær.
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