
Nu kan

du ha

konsert

hemma
Vi testar stiliga högtalare som

kan ge dig konsertkänsla hemma 
– utan att rasera budgeten

88888
Bowers & Wilkins CM 7

3-vägs golvhögtalare
1-tums diskant
5-tums mellanregister
6,5-tums bas
Pris: 15 000 kronor.

Allroundhögtalare
du aldrig tröttnar på

CM 7 har oerhört många posi-
tiva egenskaper. Dess kanske
största styrka är den homo-
gena ljudbilden, som ger en
känsla av att man lyssnar på
musik snarare än bara ljud
som kommer ur två högtalare.
CM 7 har rikligt med tryck och
engagemang och passar ut-
märkt i små och medelstora
rum. Detta är en fin allround-
högtalare som du kan lyssna
på i timtal utan att tröttna!

88888
Audiovector Ki 3 Signature 

2,5-vägs golvhögtalare
1-tums diskant
2 x 5-tums bas
/mellanregister
Pris: 16 300 kr.

Små högtalare som
rymmer stort ljud

Låt dig inte luras av det kom-
pakta utseendet. Det bor
nämligen mycket mer ljud i
de här små högtalarna än
man skulle tro, och Ki 3 gör
mycket väl ifrån sig i små och
medelstora rum. Medan
många av de övriga testdelta-
garna faller ihop och blir för
bastunga när de placeras
nära väggen, lyckas Ki 3 be-
vara en bra balans. Det gör
att de passar i mindre rum.

88888
PSB Image T 6

3-vägs golvhögtalare
1-tums diskant (titandome)
5,25-tums mellanregister
2 x 6,5-tums bas/mellanregister.
Pris: 11 000 kronor.

Ett odiskutabelt
fynd med bra ljud

PSB Image T 6 är billigast i
testet, men halkar inte efter
någon av de andra när det
gäller ljudkvalitet. Du får vis-
serligen nöja dig med ett
aningen enklare utseende och
ett något tristare formspråk,
men å andra sidan får du en
stor högtalare som spelar
med hög precision och mas-
sor av spelglädje. För ynka el-
vatusen kronor är Image T 6
ett odiskutabelt fynd!

88888
System Audio Mantra 60

3-vägs golvhögtalare
1-tums diskant (titandome)
4,5-tums mellanregister
4 x 4,5-tums bas/mellanregister.
Pris: 23 000 kronor.

Har allt man kan
förvänta sig

System Audio Mantra 60 är
en högtalare som låter lika
spännande som den ser ut.
Bakom den tunna och hög-
resta fasaden döljer det sig
ett potent ljud. Mantra 60
spelar högt och rent nog för
att rocka på fester eller i
hemmabion, men har också
tillräckligt med ”tystnad”.
Mycket mer än så kan vi inte
förvänta oss av en bra högta-
lare!

I den här jämförelsen har vi
tagit oss an fyra olika hög-
talare som kostar mellan
11 000 och 23 000 kronor.
Som vanligt har vi lagt
störst vikt vid ljudet, men
vi tittar också på hur flex-
ibla testdeltagarna är när
det gäller placering och för-
stärkarval. Vi letar inte bara
efter dem som har bäst ljud
utan också efter dem som
ger mest för pengarna. Tar
man en titt på dagens hög-
talare kan det nästan verka
som om tiden stått stilla.

Men vad många inte vet är
att det sker en större ut-
veckling på högtalarfron-
ten än någonsin. De främs-
ta högtalartillverkarna
måste jobba allt hårdare
om de ska ligga ett steg före
de kinesiska billighetsmär-
kena, och det har stor in-
verkan på vilken ljudkvali-
tet du och jag kan köpa för
våra pengar.

AU-

DUN

HAGE

METRO TEKNIK 

I SAMARBETE

MED BILD OCH

LJUD HEMMA

hemelektronik

17
14–20 APRIL 2010

www.metroteknik.se

BÄST  
I TEST! 

Bli debattombud på Teknikdebatt.se
Du som är medlem i Ingenjörsamfundet kan bli debattombud för
Teknikdebatt.se på din arbetsplats. Som debattombud skapar du debatt,
driver opinion och sätter agendan för Tekniksverige. Du får utbildning för att
vässa dina kunskaper om hur du bäst blir läsarnas förlängda arm. Var med från starten
och möt inte bara medlemmarna i fackklubben utan beslutsfattare från Ystad till Överkalix.

Anmäl dig nu till 

Jonas Ivarsson, Ingenjörsamfundet, jonas.ivarsson@ingenjorsamfundet.se, 
08-663 57 56. Läs mer på ingenjorsamfundet.se.

Nu startar en svensk debattsajt för alla som har idéer, åsikter och kommentarer om teknik. 

Ingenjörsamfundet står bakom den senaste satsningen i Sverige för att lyfta frågor om teknik från 
arbetsplatsernas kaffebord och korridorer till styrelserummen och plenisalen. Aldrig förr har det 
funnits så goda chanser att fånga upp och lyfta fram det du verkligen undrar över. 

Ämnen på Teknikdebatt.se är allt från teknik för basindustrin, underleverantörer, energi och 
miljö, it och telekom, till utbildningsinsatser och politiska förslag. Allt ska upp på bordet. Till din hjälp 
har du en tekniskt kunnig redaktion. På Teknikdebatt.se ska vi se till att få svar och reaktioner på dina 
frågor, även från det politiska etablissemanget och samhällets toppar.

Gör din röst hörd, och gör det nu. 

Teknikdebatt.se
Tekniksveriges

mest högfrekventa
mediekanal

Läs mer på ingenjorsamfundet.se

Ingenjörsamfundet är en yrkesorganisation för dig som arbetar med teknik och naturvetenskap och är medlem i

Gör din röst hörd i Tekniksverige


