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D ette minihøjttalersæt er kon-
strueret af den danske højt-
talerkonstruktør Ole Witthøft

og bliver håndbygget i Danmark.
Det betyder gennemført konstruktion

og fin kvalitet af alle komponenter. Det
er også en virkelig nydelig udført højt-
taler med en lill softdome diskant på 19
mm øverst og en lige så lille basenhed
på 13 cm nederst i kabinettet.
Frontpladen er særdeles kraftig og bør
tages af under brug. Beholdes det på,
klemmes mellemtonen env,$mule,og det
virker som om visse frekvenser må
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re højttaleren, hvis du vil spænde den
for to separate forstærkere (bi-amping),
hvilket vi gjorde i et anfald af uhæm-
met forskningstrang - og faktisk med
meget godt resultat.

Følelsen af kvalitet er på ganske højt
niveau, når man går systemet nærmere
efter i sømmene. Den begrænsede stør-
relse gør, at man godt kan komme i
tvivl om dens formåen i en 45 m2 stor
stue, endsige om man kan forvente
nogen bas af betydning overhovedet fra
sådan en lille kasse. Kabinettet i sig
selv synes ganske veldæmpet og bestod
«bankeprøven» med glans.

Det er selvfølgelig lettere at dæmpe
et kabinet med små sider, men når man
ved, hvor vigtigt det er at dæmpe reso-
nanser, undrer man sig sommetider
over, hvor godt eller dårligt denne op-
gave kan være løst inden for samme
prisgruppe.

System Audio 905 er en af de mindste Hi-Fi-højttalere på mar-
kedet, men det ser ikke ud til at plage denne model nævne-
værdigt. Den farer frem med en dynamik og en eksplosivitet,
der gør enhver Hi-Fi-entusiast mere end feststemt.

Allerede efter nogen minutters lytning
forstår man, at denne højttaler har en
kvalitet, der placerer den i prisklassens
top. Diskanten er stor, åben og præcis
og giver fx bækkener den helt rigtige
flugt og gennemsigtighed. Slagtøj får
ligeledes et meget bredt og dynamisk
register, og højttaleren gengiver alt fra
whiskernes lette strejf af trommeskindet
til de hårdeste paukeslag med bravour.
Mellemtonen er ren, klar og rolig og gi-

ver stemmer både nærvær og naturlig-
hed. Højttaleren kan godt nok ikke
præstere egentlig dybbas, men giver på
den anden side en så tilpas god skild-
ring af hele basområdet, at man ikke
savner de allerdybeste toner. Hvad der
måtte mangle i det dybeste register, vin-
der den i mellemtonedmrådet, hvor den
udmejsler detaljer på en måde, som er
en sjælden vare selv i langt dyrere pris-
klasser.

Dynamisk set er dette noget af det
mest sprælske, vi mindes at have været
i nærheden af. Musikken bobler af

energi, og højttaleren har en misundel-
sesværdig præcision og impulsformåen.
Transienter gengives imponerende og
kontant i både opstart og afslutning.
Specielt gengives slagtøjsanslag særde-
les godt, men Audio 905 gør også kla-
veranslag og negle mod guitarstrenge
til en ny oplevelse i prisklassen.

Klangmæssigt ligger højttaleren et
stykke fra det afrundede og tilbage-
trukne. Lydbilledet er åbent og lyst og

meget luftigt mod toppen, men det
øverste toneområde bliver aldrig ag-
gressiv, fordi diskanten er så velorgani~
seret og velopløst.

System Audio 905 er et meget hygge-
ligt bekendtskab. Det er vanskeligt ikke
at lade sig rive med, når disse højttalere
spiller op. Dynamik, ensartethed og
engagement er nøgleord for lydgengiv-
elsen, og hvis du tilslutter en virkelig
god forstærker, tror du muligvis ikke
dine egne ører...
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