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Musikaliskt 

S
ystem Audios senaste kreation lystrar till 

namnet Mantra 60 och är på många sätt 

och vis en fullbordan av fi losofi n ”smått är 

gott”! Chefskonstruktör Ole Witthøfts är nämligen 

fast övertygad om att fl era och snabba baselement 

gör ett bättre jobb än ett stort och trögt när det handlar 

om att återge musik med dynamiken i behåll. Mantra 

60 har därför hela fyra 4,5-tums element som delar 

på basuppgiften, medan diskant- och mellanregister 

tas om hand av ytterligare två element i en separat 

kammare i kabinettet. Denna ganska så ovaliga ele-

mentbestyckning bidrar till högtalarnas smala och 

högresta proportioner, men har också ljudmässiga 

fördelar eftersom elementen bildar en ”linjekälla” som 

reducerar refl ektioner från golv och tak. 

Ljudkvalitet
Med tanke på mängden högtalarelement har man 

nästan lov att förvänta sig en ”vägg av ljud”, och det 

får man faktiskt också. Mantra 60 har inte bara testets 

största och bredaste ljudbild, utan är också ytterst 

exakt när det gäller att teckna upp konturerna av 

musikerna som spelar framför dig. Klangbalansen är 

mjuk och varm och trumslagen har ordentlig ”snärt”. 

Det står också tämligen snabbt klart att de här 

högtalarna trivs med att spela rejält högt!

Vi förväntade oss framför 

allt en häftig basåtergivning 

men blev egentligen mest 

imponerade av den fl orlätta och 

behagliga diskanten. Mantra 60 

behärskar konsten att vara klara 

och tydliga utan att vara påträn-

gande, aggressiva eller över-

drivna på något sätt. Ur den 

synvinkeln påminner de lite om 

de tyska Elac-högtalarna, fast 

har en extra dos driv och enga-

gemang. 

System Adio har verkligen 

lyckats med basregistret i den 

här högtalaren. Det är inte 

överdrivet fylligt och vid första 

provlyssningen kan det nästan verka som om 

Mantra 60 spelar mindre bas än konkurrenterna. 

Längre tids lyssning avslöjar dock att högtalarna 

har rikligt med tyngd när det verkligen gäller, med 

ytterst bra rytmisk precision och klara skillnader 

mellan tonhöjderna. System Audio har prioriterat 

exakthet före dånande bas, och det anser vi vara 

ett helt korrekt beslut i den här prisklassen. 

Slutsats
System Audio Mantra 60 är en högtalare som låter 

lika spännande som den ser ut. Bakom den tunna 

och högresta fasaden döljer det sig ett potent ljud 

som det är lätt att fastna för. Mantra 60 spelar högt 

och rent nog för att rocka på fester eller i hem-

mabion, men har också tillräckligt med ”tystnad” 

för att kunna återge de känsligaste musikstyckena 

med detaljerna i behåll. Mycket mer än så kan vi 

inte förvänta oss av en bra högtalare!

Innan testet var över fi ck vi testrummet ännu 
ett vackert besök: en hög och smal högtalare 
med baselement så långt ögat kunde se …

FAKTA

• 3-vägs golvhögtalare

• 1-tums diskant (titandome)

• 4,5-tums mellanregister

• 4 x 4,5-tums bas/

   mellanregister

• Pris: 23 000 kr

SYSTEM AUDIO MANTRA 60

FYRVERKERI

Pris: 23 000 kr
Importör: Audio Active
www.audioactive.se

Varm och fyllig klang.
Häftig och dynamisk 
bas. 
Spelar högt och rent. 

Ingenting.

Ljudkvalitet 

Funktionalitet 

Användning 

Kvalitetsintryck 

Slutsummering:
TUNGT LJUD TILL BRA PRIS!

Att utse den bästa högtalaren av så många kandidater är inte 

lätt, men System Audio Mantra 60 har så många kvaliteter att 

de är en värdig vinnare. Om du kopplar ihop de 

här högtalarna med en bra förstärkare i motsva-

rande prisklass så får du en ljudkvalitet som är 

häftig, dynamisk och realistisk.

I detta test döljer det sig också ett ordentligt su-

perköp. Vi trodde först att Image-seriens nya 

toppmodell T6 från PSB skulle ha ett riktpris på 

runt 15 000 kronor. Och rent ljudmässigt hör den 

tveklöst hemma i detta sällskap – T6 spelar näm-

ligen all slags musik på ett mycket övertygande 

sätt, med bergfast bas och en fyllig, ofärgad 

klang. Och när det sedan visar sig att högtalarna 

bara kostar 11 000 kronor så råder det ingen som 

helst tvekan om att PSB är tillbaka i full vigör när 

det gäller att ge mycket för pengarna. 


