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System Audio Pandion 2TEST!

Detaljerade

Skarpskurna

Musikaliskt öppna

Lite trögdrivna

Pandion 2:orna låter betydligt 

större och slagkraftigare än 

formatet antyder. Ett mycket 

starkt kort i prisklassen runt 

25.000 kronor per par.

P
andion 2 är inga vanliga högtalare, 
långt därifrån. Okej, om man bara 
tittar på ett par 2:or, ser man kanske 
inget konstigt. Visst är de påfallande 

välbyggda och man känner snabbt igen i alla 
fall baselementen från danska Scan-Speak, 
med sina typiskt slitsade papperskoner. Och 
man kan nog ana att även diskanten är av 
finaste Scan-Speak-snitt, fast i domeutfö-
rande.

Mannen bakom högtalarna, eller projektet 
ska vi nog säga, heter Ole Witthøft och är 
grundare, ägare och högtalarutvecklare hos 
danska System Audio, SA vanligtvis förkor-
tat. Det var Ole som fick idén och genom-
förde vad som kom att gå under beteck-
ningen Högtalarprojekt Q113. Det unika 
med Q113, är att hela utvecklingen av hög-
talarna, från början till slut, varit helt öppen 
och undan för undan redovisats på Oles 
blogg på de danska ingenjörernas nätbase-
rade nyhetsmagasin ”Ingenjören”.

Målsättningen var att ta fram världens 
bästa stativhögtalare, och 110 frivilliga 
ingenjörer har deltagit, med specialiteter 
inom mekanik, elektronik och akustik. Totalt 
har ett material på 450 sidor publicerats om 
projektet, som utmynnade i fyra olika hög-
talarmodeller.

Därifrån tog 92 (ljud- och musik-)entu-
siaster över, för intensiva lyssningstester, 

– både till 
ljud & 

utveckling
Den här lilla danska godbi-

ten är ovanlig på mer än 

ett sätt, men mest

sticker nog den helt öppna 

utvecklingsprocessen ut.

Text Jonas Bryngelsson Bild H&M

Mätning H&M
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på plats vid ett liveuppträdande har alltid 
prioriterats.

Även om Ole Witthøft är den som är 
ytterst ansvarig för projekt Q113 och fram-
tagandet av den här högtalaren, är det ofrån-
komligen så att fler varit inblandade. Fler har 

haft åsikter. Och majorite-
ten av lyssnarna har haft ett 
avgörande inflytande över 
vilken av de fyra högtalarna 
man till slut valde att satsa 
på.

Det  märks  täml igen 
omgående, till så motto att 

Pandion 2:orna med fördel placeras friare 
än tidigare SA-modeller. Gärna en bit ut 
från bakväggen och möjligen med en mycket 
mild invinkling mot lyssningspositionen, men 
definitivt inte mycket, en eller ett par centi-
meter räcker gott och väl. Hur långt ut från 
bakväggen? Ja, det är som alltid rum- och 
smakberoende, men var inte rädd att prova 
så långt som bortemot enmetersgränsen. 

Första intrycket blir att dessa högtalare 
spelar extremt rent och extremt öppet, men 
också med bra botten och därmed röststöd. 
Ja, basstödet imponerar onekligen med tanke 
på de nätta proportionerna. Man kan säga 
att de har en vackert detaljerad spelstil, men 
med all fasthet och skärpa man kan begära.

En tanke som slår mig, är att här har man 

ett förstklassigt analysredskap, men enbart i 
positiv bemärkelse eftersom de samtidigt näs-
tan sprudlar av pockande musikalitet. Inte 
minst utplaceringar och panoreringar sker 
med millimeterskärpa i den stora ljudbilden.

Det som beskrivits ovan låter nästan 
som antitesen av en ”normal” SA-högtalare, 
men som jag redan varit inne på: de offrar 
inget av taktkänsla, homogenitet eller över-
lag musikalitet på vägen. Ja, bara att få så 
mycket detaljinformation serverat på ett fat 
gör bara det högtalarna extremt musikaliska, 
men det paras dessutom med en osedvanligt 
fast och taktil basåtergivning, som integre-
ras fullkomligt sömlöst med mellanregistret. 
Artikuleringen är på topp liksom separatio-
nen, inte minst i basregistret.

Tonalt är de här högtalarna neutrala, men 
med en tendens att hamna en liten, liten bit 
in på den ljusare delen av mörk–ljus-skalan. 
De är så långt ifrån (över)varma och murriga 
som man överhuvudtaget kan komma, men 
helt utan att slå över i till att bli vassa eller 
skrikiga. Nej, det är en karaktär och allt 
hålls gott och väl inom det tonalt neutrala 
området. På bakisidan finns en helt vanlig 
knapp, som höjer diskantnivån en anings 
aning. Ingreppet får ses som väldigt diskret, 
men i vår uppställning utan tygfronterna, 
blev balansen bättre i det vanliga, normala 
läget. I ett mer dämpat rum och med tygfron-

N 

mestadels blint och i ett omfång som ald-
rig tidigare genomförts i Danmark. Bland 
lyssnarna fanns tonsättare, akustikstuden-
ter och andra ”guldöron”. En liknelse kan 
göras vid doktor Floyd E. Tooles arbeten 
tillsammans med kanadensiska NRC (Natio-

nal Research Council) och högtalarföretaget 
API, på den tiden med mär-
ken som Energy och Mirage. 
Noterbart är att Oles dans-
ka projekt på motsvarande 
sätt fick stöd av Danmarks 
motsvarighet: Innovation 
Agency. Lite kul parallell, 
kan jag tycka.

Av de fyra ursprungligen utvalda högta-
larna, valdes sedermera en ut, som blev den 
här testade, mycket kompakta och mjukt 
rundade Pandion 2.

Ole är och har alltid varit en man med en 
stark uppfattning om hur musik ska upplevas 
och därmed också reproduceras i hemmet, 
musiker, ja basist som han är. Viktigast för 
Ole och hela SA har alltid varit livekänslan. 
Att vara med på konserten, ja nästan sitta 
mitt i bandet som uppträder. Det har utmyn-
nat i en hel rad högtalare och serier som mer 
prioriterar takt och timing än ”vanliga”, 
normala hifi-parametrar. Visst är framför allt 
detaljskärpa och dynamik men även ljudbild 
viktiga parametrar hos SA-högtalarna, men 
som sagt, timing och känslan av att vara 

”Artikuleringen 
är på topp liksom 

separationen”

En enkel uppsättning kortslutningssäkrade 
högtalarkontakter och där ovan vippan 
som ställer diskantnivån.
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terna på, kan ingreppet säkerligen göra gott.
Rent musikaliskt trivs de som allra bäst 

med välinspelad rytmisk musik, även om de 
utan problem hanterar även glesare tongång-
ar och brötig rock’n’roll. Tunga synthslingor 
käkar Pandion 2 till frukost, och en av mina 
personliga favoriter från 2014, The Hid-
den Cameras och låten Carpe Jubular, låter 
väldigt bra: tungt, taktfast och välseparerat.

”Skitljudsprovet” med Rolling Stones 
70-tal funkar helt utan problem, med bra 
separering och fart. Bob Marley återges med 
både pondus och sväng. Ja, det här är en 
perfekt avvägning mellan analys, skärpa och 
musikalisk fart.

Även om man kan hitta musik som passar 
extra bra, är ändå mångsidigheten det mest 
slående, och hur pass potenta de är, sett både 
till SPL och basdjup. Ja, relativt storleken 
sett förstås.

Ett par härliga musikförmedlare med ett 
utseende som är minst lika snyggt som musi-

Pandion 2 har en rak och fin frekvensgång, 
utan speciellt tvära toppar eller dalar, även 
om den som synes stiger en del över 5 kHz. 
Allra högst upp i disktanten faller den sen 
tillbaka en aning. Den gröna kurvan är med 
baksidans vippa ställd för lite extra dis-
kant, den undre grå är 0-läget. De orangea 
och röda 30 respektive 60-graderskurvor-
na, följer fint över hela frekvensspektret, 
men på lägre nivå förstås.

Som synes en ganska harmfri impedans, i 
princip aldrig under angivna 4–8 ohm, även 
om fasen vid delningsfrekvensen 2 kHz inte 
bara är att leka med.

Det väl-
matchade 
stativet är 
tillval, men 
inte minst 
estetiskt 
väl värt att 
tänka över.

ken de spelar upp. Inga nackdelar? Inte 
många. De spelar mer öppet och detaljerat 
än många av konkurrenterna i pris- och 
storleksklassen, ingen nämnd, ingen glömd. 
Det enda lilla, är väl i så fall att de inte 
helt oväntat mår bra av att paras med en 
först och främst ren och högkvalitativ men 
helst också ganska effektstark förstärkare. 
Vi råkade ha förra numrets Musical Fide-

lity NuVista 800 till hands, och den pas-
sade som hand i handsken. Den integrerade 
Sony CD-spelar-/nätverks-receivern, även 
den från förra numret: inte så bra… men det 
hade du nog inte tänkt prova med ett par 
fina stativare för runt 25.000 kronor paret 
heller, eller hur? Börjar du kolla kvalitativa 
förstärkare runt 10 eller ännu hellre 20.000 
kronor, ska det däremot inte vara några som 
helst problem

Provlyssning är obligatorisk, och tänk 
ändå vad lite skandinavisk öppenhet kan 
bidra med!  H&M

3 snabba

• Låg och brant delning

• Fina element

• Rundade lådor

System Audio Pandion 2
Pris 23.900 kr/par

Princip 2-vägs basreflex

Bestyckning 1-tums dome, 6,5-tums bas/mel-

lanregister

Kontakter 2 uppsättningar

Nominell impedans 4–8 ohm

Angiven känslighet 87 dB

Delningsfrekvens 2 kHz/24 dB

Mått (BxHxD) 19x34,5x26,5 cm

Vikt 8 kg

Finish Vit satin, högglanssvart

Info www.audioactive.se

Pandion 30
Alla vi som var på 

Arken-mässan nu i 

höstas, fick en försmak 

av storebror Pandion 
30: golvmodellen som 

tagits fram enligt sam-

ma koncept som den 

här testade Pandion 2. 

Priset för de slanka gol-

varna ligger på 70.000 

kronor per par.
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