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Billig och välljudande
System Audios första aktiva högtalare bygger på 
deras populära budgetmodell Saxo 1. Lågt pris och 
höga prestanda gör den till en trevlig bekantskap! 

S
ystem Audio har en lång tradition av 
att bygga högtalare med ett fördelak-
tigt förhållande mellan pris och pre-

standa. Flera gånger har vi blivit imponerade 
över hur hög ljudkvalitet det danska märket 
lyckas klämma ur sina konstruktioner utan 
att priset skjuter i höjden. De har visat att man 
inte behöver exotiska eller dyra komponenter 
så länge man lägger ner hårt arbete under 
utvecklingen. Nu har System Audio ”aktive-
rat” sin populära budgethögtalare Saxo 1 med 
inbyggda förstärkare och kretsar för besked-
liga 5 000 kronor. 

TEKNIK OCH ANSLUTNINGAR
Saxo 1 active är vad man kan kalla för en 
semi-aktiv, trådlös högtalare. Den ena hög-
talare är utrustad med dubbla förstärkare 
och digitala/analoga ingångar samt blue-
tooth, och ljudet överförs sedan vidare till 
högtalare nummer två genom en högtalarka-
bel som ingår. Detta är alltså inte någon hel-

aktiv högtalare med elektroniskt delnings-
filter – i stället sitter det passiva 
filterkomponenter i var och en av högta-
larna. System Audios chefskonstruktör Ole 
Witthøft, är dock snabb med att påpeka att 
komponenterna i delningsfiltret skiljer sig 
från dem i den vanliga Saxo 1-modellen: 

– I Saxo 1 active vet vi allt om den 
inbyggda förstärkaren och har därför arbetat 
med att anpassa klangen till 100 % efter den, 
berättar han för Ljud & Bild. 

ANVÄNDNING
Saxo 1 active är enkla att koppla in och 
använda. Det ingår en liten #ärrkontroll som 
styr volymen och växlar mellan de olika 
ingångarna. Alla kontakter är tydligt 
utmärkta på baksidan av den ena högtala-
ren. Parkopplingen med trådlösa bluetooth-
enheter gick också väldigt smidigt, Saxo 1 
active dök snabbt upp bland tillgängliga 
enheter och vi hade inte heller några svårig-
heter att växla mellan olika källor. Tanken är 
att man snabbt och enkelt ska kunna koppla 
in en kompis mobil eller surfplatta om man 
vill spela en låt. 

Lösningen med att ha alla anslutningar 
och förstärkare i den enda högtalaren har 
både sina för- och nackdelar. Först och 
främst minskar det omkostnaderna, men det 
gör också att det bara är den ena högtalaren 
som behöver ström från ett vägguttag. Å 
andra sidan får man finna sig i att dra en 
kabel över golvet eller längs väggen för att få 
stereoljud. 

LJUDKVALITET
Vår skepsis inför den halvaktiva konstruk-
tionen försvann emellertid så fort vi fick 
höra vad högtalarna var goda för. Saxo 1 

active ger ifrån sig ett stort och fängslande 
ljud med hög ”luftgitarrfaktor”. Det första vi 
lägger märke till är det fylliga mellanregist-
ret som ger en fin kropp till både mans- och 
kvinnoröster. Diskanten är dessutom väldigt 
fokuserad och detaljerad utan att bli trött-
sam. Resultatet är en varm och inbjudande 
klang som är tillräckligt ”mjuk i kanterna” 
för att man ska kunna lyssna länge utan att 
bli trött i öronen. Högtalarna visar sig ha en 
bred musikalisk repertoar men måste sägas 
fungera särskilt bra med pop och rock, som 
levereras med stor inlevelse och hög under-
hållningsfaktor. 

Begränsningarna ligger som vanligt för de 
flesta små högtalare i den djupare änden av 
frekvensregistret. Basåtergivningen är vis-
serligen taktfast och fyllig, men bara ner till 
en viss gräns. De djupaste basfrekvenserna i 
Drakes ”Hold on we’re going home” uteblir, 
men högtalarna tål ändå att spela högt utan 
att ljudbilden faller ihop eller att den svåra 
basen får dem att vackla. Det finns för övrigt 
en egen, volymstyrd subbas-utgång så att 
man enkelt kan utöka basåtergivningen 
genom att koppla in en aktiv subbas. 

SLUTSATS
Detta är testets billigaste högtalare, men 
ljudet är definitivt bättre än vi förväntade 
oss. Saxo 1 active levererar en rapp och dis-
tinkt bas, en fokuserad diskant och ett fylligt 
mellanregister. Basen går inte jättedjupt och 
slår inte nödvändigtvis lika hårt och precist 
som i några av de dyrare modellerna, men det 
är ingen tvekan om att den aktiva Saxo 1 ger 
oerhört mycket ljud för pengarna och är ett 
utmärkt alternativ för alla som vill förbättra 
ljudet från sin TV, surfplatta eller mobil utan 
att krossa spargrisen. 

 LJUD & BILD TYCKER

Saxo 1 active har en mycket överty-

gande ljudkvalitet med fylligt mel-

lanregister, distinkta övertoner och 

en frisk bas man lätt kan stampa 

takten till. Högtalarna är enkla att 

koppla upp och sköta både trådlöst 

och med kabel. Sist men inte minst 

är priset mycket sympatiskt. 

Ett par kostnadsbesparingar måste 

finnas: ljudkvaliteten är inte lika 

exakt som i dyrare, helaktiva högta-

lare och den djupaste basen lyser 

med sin frånvaro. 
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