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Vägg- och stativhögtalareSTORTEST!

U
tvecklingen för vägghängda hög-
talare har varit explosionsartad de 
senaste åren. Ja, egentligen för alla 
slags högtalare, förutom ”vanli-

ga” stativ- och golvstående, passiva högta-
lare. Även den aktiva högtalarförsäljningen 
har skjutit i höjden liksom även inbyggnads-
segmentet hela tiden tar marknadsandelar.

Men går det verkligen att få lika bra ljud 
från en vägghängd som en konventionellt 
stativplacerad högtalare? Min hypotes är 
att det kan man kanske få, men det kommer 
säkerligen kosta, kanske bortemot dubbla 
pengarna. Det är eller var min högst privata 

Ljud uppåt väggarna 
– eller piedestal
När hifi-entusiasten vill ha smidigt ljud, väljer hen stativhögtalare. Punkt. Så har 

det alltid varit. Men nu kanske det är läge att ompröva den gamla sanningen, 

och fundera på vägghängda alternativ, modell bättre alltså.

Text Jonas Bryngelsson Medlyssning Mats Meyer-Lie, Magnus Fredholm Bild H&M Mätning H&M

tes inför det här testet, vi får se hur det är i 
verkligheten när vi kommer fram till slutsat-
serna några sidor bort.

Små rum passar bättre för små högtalare, 
det är en sanning som håller. Även i något 
större rum, är det nästan alltid lättare att få 
bra ljud med mindre högtalare.

Det är på den planhalvan vi valt att hålla 
oss den här gången: små, smidiga högtalare, 
endera för väggen eller stativet, ja möjligen 
bokhyllan också. Vi tog in tre vanliga sta-
tivare, med priser från 9.000 upp till det 
fyrdubbla. Även bland vägghögtalarna är 

spannet stort, men inte riktigt lika, men 
priserna går här från 8 upp till knappa 
26.000 kronor, där vi också hittar testets 
inte så smidiga högtalare: DLS M-Two. Det 
är nämligen ett par riktiga bestar, ja så stora 
som ett par vägghängda högtalare kan bli, 
men hänger de å andra sidan väl på väggen, 
tar de ju inte upp någon golvyta alls, så vi 
tycker gott och väl att även dessa kvalar in.

Som av en slump, råkade det bli tre dans-
ka stativhögtalare, alla tre dessutom relativt 
nya på marknaden. Bland de vägghängda 
blev spridningen i alla fall lite större, med 
två tyskar och en svensk.  H&M
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I 
Sverige har vi alltid lagt större vikt 
vid danska Audiovectors golvserier, 
alltså SR6 men framför allt SR3, som 
de heter i nuvarande utförande. Här 

och nu väljer vi däremot den smäckra, klart 
möbleringsvänliga SR1-serien och dessutom 
toppmodellen Avantgarde Arreté.

Vid en snabb okulär besiktning är det 
lätt hänt man missar förbättringarna jäm-
fört med förra Si1-modellen, men enligt 
konstruktören Ole Klifoth har det hänt 
en hel del, och exempelvis ska en ny SR1 
Avantgarde spöa en gammal Si1 Avantgarde 
Arreté i ren ljudprestanda.

Nytt är hur som helst ”gun metal”-finis-
hen på bafflarna samt att de nu kan fås 
i vilken färg som helst, mot ett tillägg på 
5.900 kronor.

Prestandamässigt har AMT-diskanten 
(Air Motion Transformer) fått en finjuste-
rad dämpning, som härstammar från stora 
R11 Arreté. Även delningsfiltret är förbätt-
rat med mindre induktion och även här en 
arkitektur som hämtat mycket från R11 
Arreté, men även de aktiva Discreet-hög-
talarna. Genom ännu bättre intern dämp-
ningsstruktur, ska dynamiken ha förbättrats 
och förlusterna minimerats, även detta med 
härkomst i stora R11:an.

Snygga och nätta är de hur som helst, 
även om de är större än framför allt tes-

tets System Audio. Ja, välbyggt och snyggt 
in absurdum, inte minst i den matta sil-
verfinish vi hade till hands och med mag-
netupphängda fronter som pricken över i. 
Audiovectors variant på Heil-diskant förstås 
(Avantgarde-nivån) samt bästa basen med 
fasplugg och frysbehandlat internkablage 
(-238 grader!).

Förutom lackad finish, finns de självklart 
även i äkta träfaner.

SR1 Avantgarde Arreté är Audiovectors 
finaste stativhögtalare, med det mesta av 

företagets spjutspetskompetens inbakat i 
konstruktionen, vilket betalat sig i en sär-
deles detaljerad, rapp och engagerande 
återgivning. De kan med fördel ställas 
relativt nära bakvägg, vilket ger högta-
larna en skopa extra hull i botten, och en 
aning invinklade mot lyssningspositionen 
förbättras skärpan ytterligare en smula.

Att utveckla och tillverka högtalare 
handlar om att prioritera, och i Audiovec-
tors fall har det alltid handlat om snabb-
het och dynamisk kontrastverkan, vilket 
man får i överflöd med de här högtalar-
na. Transienter återges med reptilsnabba 
anslag och den här karaktären håller i 
sig från högsta diskant hela vägen ner till 
basen. Basen ja. Testets Dali ger betydligt 
mer av den varan, men i form av kvantitet 
och mestadels som en mild men ändock 
förstärkning någonstans i midbasområdet.

Så icke SR1 Avantgarde Arreté! Här 
finns inget extra fläsk eller hull, bara mil-
limeterexakt utmejslade elbasgångar som 
är hur lätta som helst att skilja ut från 
baskaggen, även i de grötigaste av mixar.

Musikaliskt sett är det här ett par rik-
tiga allätare, som hanterar rytmisk dans-
musik à la Daft Punk med samma själv-
klarhet som skira Opus 3-inspelningar 
på DSD, men det är ändå med ”normal”, 
välinspelad rock de excellerar och verkli-
gen visar på sina starka kort, inte minst 
jämfört med konkurrenterna.

Det här är en kostsam stativhögtalare, 
på en nivå ganska långt över det övriga 
startfältet, och i och med detta kommer 
ansvar med uppställning och kringutrust-
ning. Exempelvis funkade vår invanda, 
integrerade Lyngdorf-förstärkare betänk-
ligt sämre än Hegel H160 tillsammans 
med SR1 Avantgarde Arreté. För att inte 
tala om synergierna tillsammans med 
Arcam A49…

På kabelfronten hade vi tre högklas-
siga alternativ, från Nordost, Transparent 
och så Audiovectors egna, kryogeniskt 
behandlade Zero Compression Avantgar-
de. Tonalt kan man frestas att köra på 

Audiovector SR1 Avantgarde Arreté 

– höga ambitioner

Högsta klass…

… på såväl ljud som finish

Kräver mer av installation och 

kringutrustning

Ett par riktigt bra högtalare 

som spelar på en väldigt hög 

nivå och trivs i princip lika bra 

med än vilken musik du matar 

dem med.

Mätt framifrån (grön) har Audiovector 

en svacka runt 3 kHz och en stigning mot 

toppen. Mätt 30 grader (gul) horisontellt 

blir det jämnare och en mjuk avrundning 

mot toppen. Vid 60 grader (röd) ökar 

svackan men också fallet i toppen.

Audiovector utgör genomgående en rätt 

hög och okomplicerad last (grön), men 

med snabbt fall i diskanten på grund 

av den bakåtventilerade Heil-diskanten. 

Fasen (röd) gör lasten kapacitiv i diskan-

ten.
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Audiovector SR1  
Avantgarde Arreté
Pris 39.490 kr/par

Princip 2-vägs basreflex

Bestyckning AMT-diskant, 6,5 tum bas/mel-

lanregister

Nominell impedans 8 ohm

Angiven verkningsgrad 87,5 dB

Delningsfrekvens 2.800 Hz

Kontakter 2 uppsättningar

Mått (BxHxD) 19x37x28 cm

Vikt Ingen uppgift

Info www.ljudtema.se

Dubbla kontakter och portar på baksidan, 

där den övre ventilerar och filtrerar bort 

de hösta tonerna från AMT-diskanten.

D
ali-chefen Lars Worre har låtit 
Rubicon-serien ärva vissa 
likheter från Dalis finaste serie 
Epicon, sett till såväl finish som 

teknik. Eftersom formatet är relativt nätt, 
har man däremot i Rubicon 2 fått skippa 
2-vägsdiskanten som man annars gärna 
använder sig av, med såväl konventionell 
kalott som banddiskant.

Här finns en ensam 29-millimetersdome 
som parats med ett 6,5-tums bas/mellanregis-
terlelement, med Dalis karaktäristiska pap-
pers- och träfiberkon. Magnetstrukturen har 
delvis ärvts ner från Epicon, med vad man 
kallar SMC – Soft Magnetic Compound. Det 
består av sammanpressat järnpulver, med för-
måga att leda ström som ligger så mycket som 

Dali Rubicon 2 

– givmild fyllighet
1.000 till 10.000 gånger lägre än järn, vilket 
resulterar i mindre förvrängning på grund av 
virvelströmmar inuti magnetgapet, vilket ger 
avsevärt förbättrade arbetsbetingelser för spo-
len. Det sammanpressade järnspånet kapslas 
in i koppar och får slutligen en konventionell 
ferritmagnet runt sig, för maximal magnet-
styrka, enligt tillverkaren.

Finishen är för priset mycket hög och för-
utom svart och vit lack, finns högtalaren även 
i äkta träfaner.

Rubicon 2 är testets mest generösa hög-
talare, DLS M-Two till viss del undantagen. 
Med generös menar jag storskalighet i ljudet, 
spridning men också basprestanda. Ja, Dali-
högtalarna spelar helt klart mest bas av testets 

Hög finish

Storskaligt ljud

Funkar sämre med 

”skitig” rock…

Ett par snygga högtalare 

som även gör musiken du 

spelar upp snyggare!

Dali mätt rakt framifrån (grön) är hyggligt 

linjär men med nivåhöjning över 3,5 kHz. 

30 grader åt sidan (gul) är frekvensen lika 

linjär, men faller över 15 kHz, ett fall som 

blir ännu tydligare vid 60 grader (röd).

Dali har en rätt okomplicerad impedans 

(grön), som lägst 4,5 ohm runt 150 Hz. 

Fasförloppet (rött) är heller inte mycket 

att orda om, även om högtalaren blir 

induktiv i toppen.

Vägg- och stativhögtalareSTORTEST!

Transparent-spåret, som länder mer hull 
och värme åt Audiovector, men i mina 
öron funkar Nordost bättre, för att inte 
tala om Audiovectors egna, kostsamma 
men också högpresterande kablar, som 
i båda fallen förstärker karaktären hos 
högtalarna och höjer den till en ny, ännu 
högre nivå.

Jag vill inte säga att de här högtalarna 
är kinkiga, men för att de ska prestera pre-
cis så bra som de kan, behöver man ändå 
lägga mer omsorg på placering och kring-
utrustning. När man är framme, belönas 
man med en musikalisk resa som inte går 
av för hackor, med fart, skärpa och detalj-
lyster som inte står många konkurrenter 
efter.

→
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stativare, om inte nödvändigtvis den djupaste 
så i vilket fall den helt klart ymnigaste, och 
Dali tjänar helt klart på att komma en bra 
bit ut från bakväggen för att balansen ska bli 
den bästa.

Väl uttagna från väggen och möjligen, 
möjligen bara en aning invinklade mot lyss-
ningsplatsen, bjuds man på en hifi-karusell 
som heter duga! Ljudbilden är testets klart 
maffigaste till storleken sätt och här finns 
en klangbotten som övriga register kan stå 
stadigt på. Mansröster får extra hull med Dali 
och överlag skänker de musiken som spelas 
en touch värme och mullighet.

Basen var helt klart det som delade oss som 
lyssnade i två läger, för eller emot. Personligen 
hade jag önskat mer skärpa och stadga i bot-
tenregionen medan Mats helt klart uppskat-
tade det extra bottendraget.

En egenskap att ta hänsyn till, är det hur 
som helst och i mina öron gör det högtalarna 
lite mer kinkiga på musik. De skänker stor-
skalighet åt fina inspelningar, inte minst klas-
siskt och inte oväntat föll vår DSD-sampler 
från Opus 3 Dali-högtalarna fullt ut på läp-
pen. Missförstå mig rätt, även Dali Rubicon 
2 spelar all musik utan problem, men är ändå 
något mindre allround i mina öron, och sämst 
funkar de med mer normalt inspelad och 
producerad rock av det grötigare slaget, typ 
Rolling Stones, Clash med mera. Derek and 
the Dominos på 24/96 funkade trots allt bra, 
det med…

Lite av finlirare med andra ord, i väldigt fin 
kostym och med en väldigt rimlig prislapp.

Dali Rubicon 2
Pris 15.996 kr/par

Princip 2-vägs basreflex

Bestyckning 29 mm domediskant, 6,5 tum 

bas/mellanregister

Nominell impedans 4 ohm

Angiven verkningsgrad 87 dB

Delningsfrekvens 3.200 Hz

Kontakter 1 uppsättning

Mått (BxHxD) 19,5x35x33,5 cm

Vikt 8 kg

Info www.hifiklubben.se

En enkel uppsättning greppvänliga kon-

takter på välkänt Dali-manér. Notera den 

extremt väl fastskruvade basreflexporten.

L
iksom de danska kollegorna på 
Audiovecor och Dali, låtit sina res-
pektive högtalare i det här testet 
få ärva ner teknik från dyrare sto-

rasyskon, har även System Audios Mantra-
serie fått ärva en del godis från den dyrare 
Pandion-serien. 

Det gäller inte minst talspolen till den 5,25 
tum stora basen/mellanregistret, som är i 
glasfiber, vilket verkligen inte till hör vanlig-
heterna i prisklassen. Materialet går förövrigt 
igen i konen. Som vanligt med Ole Witthøfts 
konstruktioner, sköts de övre registren av en 
mycket tunn och lätt tygdome.

En akilleshäl hos SA, förutom just Pandi-
on-högtalarna, är att de kan eller ofta bör 
ställas nära bakväggen. Detta gäller i allra 

Också SA har ett snyggt, hyggligt linjärt 

frekvensförlopp mätt rakt fram (grön), 

men även här en viss diskanthöjning. Vid 

30 grader (gul) är frekvensen jämnare, 

men med diskantsänkning över 15 kHz, 

som börjar redan vid 5 kHz mätt vid 60 

grader (röd).  

SA har lite svajig men också hög impe-

dans (grön). Som mest 43 Ohm (1,8 kHz). 

Lilla toppen vid systemresonansen (70 Hz 

mellan pucklarna) antar vi beror på den 

annorlunda reflexlösningen. Fasväxling-

arna (röd) är också svajiga.

System Audio Mantra 5 

– homogen musikant
högsta grad även Mantra 5, som för ändamå-
let fått en specialkonstruerad basreflexkon-
struktion, genom dubbla bakväggar och som 
mynnar neråt på baksidan, vilket inte bara 
sparar plats utan som genom den breda öpp-
ningen även minimerar blåsljud från porten.

Även Mantra 5 går att få i svart, vitt eller 
med äkta träfaner.

De här små rackarna utmärkte sig omgå-
ende genom att… inte utmärka sig särskilt 
mycket alls! Och det är enbart menat som ett 
positivt omdöme, hur motsägelsefullt det än 
kan låta. De är bra mycket mindre än Dali 
och Audiovector, och kan med fördel pla-
ceras ganska nära bakvägg även dessa, men 
inte för nära, då basen kan bumla till sig lite 

Homogena

Mycket 

prisvärda

Inget allvarligt!

SA Mantra 5 spelar upp 

musiken så okonstlat direkt 

och homogent att det är 

svårt att dissekera ljudet. 

Ett bra betyg om något.

PRISVÄRDA!PRISVÄRDA!
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Vägg- och stativhögtalareSTORTEST!

– lägg tid på att flytta dem inåt och utåt ett 
tag, det betalar sig. Jag tyckte en ack så svag 
invinkling förbättrade skärpan en del, men 
definitivt inte för mycket, vilket frekvensmät-
ningarna med eftertryck också påvisar.

Jag måste erkänna att Mantra 5 impo-
nerar, både sett till finish och ljud och med 
den relativt sett låga prislappen medtagen i 
beräkningen. Musikpresentationen är särde-
les homogen och sammanhållen, i en helhet 
som inte låter något enstaka register sticka 
ut eller irritera. 

Visst märks det att Dali men framför allt 
Audiovector kostar mer pengar. Här finns 
inte samma detaljmyller, storskalighet och 
skärpa, som de båda andra briljerar med. 
Men här finns istället en helt okonstlad pre-
sentation som håller ihop på alla ledder och 
kanter, och jag har svårt att tänka mig att 
9.000 kronor köper så mycket mer taktfast, 
homogent presenterad musikpresentation än 
den Mantra 5 bjuder på.

Visst, diskanten är något mer nedblän-
dad här liksom basen inte har riktigt samma 
omfång som Dali eller skärpa som Audio-
vector. Å andra sidan gifter sig alla register 
helt sömlöst och låter dig som lyssnare helt 
och fullt koncentrera dig på den musikaliska 
helheten – det är grundläggande och något av 
en bedrift bara det.

Musikaliskt handlar det om en allätare, 
om än inte i fullt lika hög utsträckning som 
finfina Audiovector, men även SA klarar all 
musik galant men med något mer tippande 
över mot rytmiskt drivna framträdanden, 
med takten i centrum. Inget konstigt i det, då 
konstruktör Witthøft är gammal trummis…

För pengarna, hur som helst, en given 
rekommendation.

System Audio Mantra 5
Pris 9.000 kr/par

Princip 2-vägs basreflex

Bestyckning 1 tum domediskant, 5,25 tum bas/

mellanregister

Nominell impedans 8 ohm

Angiven verkningsgrad 88 dB

Delningsfrekvens 2.200 Hz

Kontakter 1 uppsättning

Mått (BxHxD) 17 x 31 x 22 cm

Vikt 6 kg

Info www.audioactive.se

SA-kontakterna är försänkta av en anled-

ning, och den är att basreflexöppningen 

mynnar ut här.

C
anton har på senare tid hakat 
på såväl in- som on-wall-trenden, 
och testets Atelier 700 bär verk-
ligen syn för sägen, då den kan 

dubblera som både och! Ja, det är en enkel 
men smått genialisk konstruktion som möj-
liggör detta, med en extra ram för dig som 
tänker bygga in dem. Utanpå väggen funkar 
de som vilken on-wall-högtalare som helst.

Storleken är normal, ja möjligen något 
större än genomsnittet bland marknadens 
alla vägghögtalare. Bestyckningen är också 
rejäl, med en aktiv och en passiv 7-tummare 
med för Canton så typiska aluminiumkoner. 
Diskanten är en 1-tums mangancoatad alu-
miniumdome.

På baksidan finns en nyckelhålsupphäng-
ning för vertikal upphängning samt två extra 

BRA
KÖP!
BRA
KÖP!

Canton Atelier 700 

– flexibla  
problemlösare

om man vill placera den eller dem horison-
tellt, exempelvis om den ska användas som 
centerhögtalare i ett hemmabiosystem, kan 
man tänka.

Utförandet är enklare än hos testets övri-
ga, med plastfaner, men så är också prislap-
pen testets lägsta, i alla fall med brasklap-
pen att vägghögtalare enligt min tes ofta är 
dyrare än sina stativplacerade syskon.

Vi känner tämligen snabbt igen Cantons 
ljudsignatur, även med dessa vägghängda 
högtalare. Verkningsgraden är högre än för 
de i princip lika stora Elac-högtalarna och 
ljudet som möter oss är överlag stramt, friskt 
och öppet. Det är bra tryck i basen, med god 
definition, men Canton gräver inte lika djupt 
som vare sig Elac eller DLS, förstås. Det 

Placerad vertikalt ger Canton fin linjäritet 

mätt rakt framifrån (grön). Mätt vertikalt 

30 grader upp (röd) och 30 grader ner 

(gul) är förloppet i princip identiskt, med 

samma svacka (utfasning) kring 2 kHz. 

Canton har relativt hög last (grön) som 

håller sig över 4 ohm. Också här finns en 

liten resonans vid avstämningen runt 70 

Hz. Fasen (röd) är rätt oproblematisk, 

men blir induktiv i diskanten. 

→
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smittar även av sig uppåt i frekvens, med en 
överlag mindre ombonad och fyllig återgiv-
ning jämfört med konkurrenterna.

Med högre volympådrag vaknar de till  
och fyller då också på mer i basen, vilket 
inte minst märks när vi spelar Daft Punk, 
som Canton klarar med den äran, med en 
tight, fokuserad och musikalisk återgivning. 
Överlag spelar de välproducerad rockmusik 
väldigt bra, exempelvis ett spår som Disco 
Strangler med The Eagles, som passar Can-
tons raka och rättframma spelstil som hand 
i handsken. Ljudbilden är långt ifrån spekta-
kulär men å andra sidan välfokuserad.

Nej, med tanke på prislappen och flexi-
biliteten när det gäller montering endera på 
eller inuti vägg, kan det inte gärna bli annat 
två tummar upp.

Flexibilitet

Skarpskuret, exakt ljud

Sämre finish än de övriga

Cantons vägghängda ger bra 

ljud och många möjligheter 

vad gäller installationen.

Snyggt försänk-

ta element på 

framsidan, men 

inga kabelkana-

ler på baksidan.

Canton Atelier 700
Pris 3.990 kr/styck

Princip 2-vägs slavbas

Bestyckning 1 tum domediskant, 7 tum bas/

mellanregister, 7 tum passivt element

Nominell impedans 4–8 ohm

Angiven verkningsgrad 89,5 dB

Delningsfrekvens 3.000 Hz

Kontakter 1 uppsättning

Mått (BxHxD) 26x75x9,8 cm

Vikt 6,9 kg

Info www.canseda.se

S
nacka om monster! Ja, vi sa visst att 
vi ville ha in så stora och bra vägg-
högtalare som möjligt, och så mycket 
större än DLS M-Two blir det ju inte 

gärna! Enligt legenden, var de ursprungligen 
tänkta att inte bli längre än en meter höga, 
men hamnade likväl 5 centimeter över redan 
denna respektingivande nivå.

Då det är andra bullar som gäller här, 
får man en skena att sätta upp högtalarna 
med, istället för konventionella nyckelhål. 
Bestyckningen är testets mest rejäla, med en 
6,5-tummare i kevlar för bas/mellanregister 
och en i aluminium för enbart basen, och 
konstruktionen är med andra ord 2,5-vägs 
basreflex, med separata öppningar för 
respektive element (uppåt och neråt). Den 
stora domen är monterad i vad som i för-

stone ser ut som ett horn, men mer är en 
waveguidelösning för att minimera tidsfel 
gentemot sexhalvorna.

Högtalarna kan fås i endera matt vitt 
utförande eller som här i högglanssvart mot 
ett tillägg på 1.000 kronor. Dubbla, magnet-
fästa fronttyg följer med, gråa eller svarta, 
för att på bästa sätt matcha inredningen. 
Ja, är du intresserad av sådan, väljer du nog 
högtalarna i ett mer lättsmält vitt utförande 
samtidigt som du sparar in en tusenlapp på 
kuppen…

Jag skulle vilja likna DLS M-Two vid 
ett par vägghängda golvhögtalare, på 
gott och ont, men mest gott… Här får 
vi nämligen en helt annan, fylligare och 
stadigare klangbotten och högtalarna känns 

Stående, rakt framifrån (grön) är DLS 

linjär, men med tydliga ökningar och en 

dipp över 4 kHz. Linjäriteten är hyggligt 

bra också mätt vertikalt uppåt 30 grader 

(röd) och nedåt (gul), men snabbt fallande 

över 10 kHz. Uppåt syns också en tydlig 

svacka vid 2 kHz.

DLS har låg systemavstämning vid 50 

Hz men också en genomgående låg last 

(grön) i basen, med 4 ohm vid 20, 50 och 

150 Hz. Det tvära kastet och fasförloppet 

(röd) i samma område gör därför DLS till 

en rätt strömkrävande last. 

Basprestanda och SPL

Fylligt, varmt ljud

Stooora…

Om du vill ha ett fullödigt 

ljud och inte räds att 

hänga något riktigt stort 

på väggen, är DLS M-Two 

definitivt något för dig.

DLS Flatbox M-Two

– vägghängt golvdrag
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Vägg- och stativhögtalareSTORTEST!

helt klart väldigt fullregister, ja som ett par 
vägghängda golvhögtalare.

M-Two trycksätter lyssningsrummet på 
ett helt annat sätt än de andra vägghängda 
högtalarna, ja de tre stativarna också, för 
den delen. Musiken presenteras på ett lätt 
men ändå tungt sätt, om motsägelsen tillåts, 
som en fjäderlätt trycksättning av rummet. 
Det går att spela väldigt högt med bibehållen 
kontroll och liksom Elac lever de upp när 
volymen dras upp, med bibehållen skärpa 
och fokusering.

Om Canton hanterade Daft Punk förtjänst-
fullt, är det inget mot hur DLS hanterar de 
dansanta rytmerna. DLS bringar också extra 
liv och glöd till Johnny Cash fina version av 
Hurt, med väldigt bra röststöd och överlag 
närvaro hos den härliga inspelningen.

Kritik? Ja, de är ju stora och ganska kost-
samma och är väl inte några ljudbildskonst-
närer direkt. Vill du omslutas av en stor och 
illusorisk ljudbubbla, är det här kanske inte 
förstahandsvalet, men vill du kunna spela det 
mesta i musikväg på ett bra och okonstlat 
sätt och få bort högtalarna från golvet, är det 
bara knappa 26.000 kronor som hindrar dig.

DLS Flatbox M-Two
Pris 25.900 kr/par (+1.000 kr i högglanssvart)

Princip 2,5-vägs basreflex

Bestyckning 30 mm domediskant, 2x6,5 tum 

bas/mellanregister

Nominell impedans 4 ohm

Angiven verkningsgrad 92 dB

Delningsfrekvens Ingen uppgift

Kontakter 2 uppsättningar

Mått (BxHxD) 32x105x11,1 cm

Vikt 16,9 kg

Info www.dls.se

Notera den waveguidemonterade diskan-

ten och gummipluttarna på baksidan, 

som avsevärt underlättar uppsättning på 

väggen.

→

W
S1665 är störst och mest 
ambitiöst bestyckad bland 
Elacs relativt nyligen introdu-
cerade lineup av vägghängda 

högtalare, men trots det ganska nätt. Det är 
ett rejält bygge däremot med imponerande 
tyngd och känsla i utförandet. 

Det gäller i högsta grad även bestyckning-
en, med 5:e generationen av Elacs JET-dis-
kant och runt denna basar/mellanregister med 
företagets högst karaktäristiska prismamöns-
ter på AS-XR-konerna i 4,5 tums utförande. 
Principen är här liksom hos DLS 2,5-vägs 
basreflex, där den ena basen sålunda spelar 
hela vägen upp mot diskanten, den andra 

enbart sköter basen under 600 hertz.
Baksidan är genomarbetad, med kabel-

kanaler och hela fem nyckelhålsfästen, för 
konventionellt vertikal montering, eller hori-
sontellt, med vilken sida man vill uppåt eller 
neråt. Förutom testets matta vita utförande, 
finns de även att tillgå i matt svart för den 
som nu vill att högtalarna ska utmärka sig 
mer.

Verkningsgraden är något lägre på 
Elac jämfört med både Canton och DLS, 
så det första vi får göra, är att vrida upp 
volymen lite grand. När lyssningsnivån väl 
är densamma, spelar Elacs vägghögtalare 

Mät rakt framifrån har Elac en helt per-

fekt frekvensgång (grön)! Mätt 30 grader 

vertikalt uppåt (röd) och nedåt (gul) syns 

en dramatisk (identisk) svacka med lika 

identiskt avrundning i diskanten över 10 

kHz. Diskanten i öronhöjd är att föredra, 

med andra ord.

Elac har en hyggligt okomplicerad impe-

dans (grön) som i princip håller sig mellan 

4 och 12 ohm. Inte heller fasen (röd) lär 

ställa till några bekymmer, utan håller sig 

lagom centrerad mellan +/- 36 grader, pre-

cis som den ska.

Höga hifi-poäng

Storskaligt, fylligt och 

detaljerat ljud

Kostar en slant

Ja, fast det gör ju flera av 

konkurrenterna också, 

och med WS1665 får du i 

princip samma hifi-kvali-

teter som från en riktigt 

bra stativhögtalare.

Elac WS1665 

– storskalig  
hifi-exposé
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M
in ingångshypotes var att 
man nog kan få lika bra 
vägghängt ljud som med 
en stativhögtalare, men 

att det kommer att kosta. För att vara 
konkret, runt dubbla pengen.

När vi kontrollerade tesen, lyssnade vi 
först och främst på System Audio Man-

tra 5 och Elac WS1665, för 9 respek-
tive 18.000 kronor, eller med andra ord: 
exakt dubbla degen.

De här högtalarna spelar väldigt 
olika, det ska vi inte sticka under stol 
med, men med Elac på väggen och SA 
på stativ en bit framför, ligger faktiskt 
den musikaliska helhetspresentationen 
på ungefär samma (höga!) nivå. Vissa 
kommer föredra Elac, vissa SA, och det 
är helt okej. Tilläggas ska att SA Mantra 
5 är ett par särdeles prisvärda stativhög-
talare, som mycket väl kunnat kosta en 
del mer än de faktiskt gör. Bättre hifi 
än Elac presterar, blir det knappast i 
väggupphängt läge.

En andra konklusion är att man fak-
tiskt kan hänga en golvhögtalare på 
väggen, för det är i praktiken vad som 
händer med DLS Flatbox M-Two, som 
spelar fullödigt och fylligt som vore det 
en normalstor golvare. En prestation, 
även om pengarna drar iväg en del, vil-
ket de för all del även gör med Elac.

Med M-Two behöver du däremot defi-
nitivt ingen extra, aktiv subwoofer. Om 
du ska lyssna aktivt, bör du nog skaffa 
en sådan till Canton Atelier 700, som i 
övrigt spelar särdeles skarpskuret, detal-

Håller hypotesen?
jerat och med bra attack. Ett mycket bra 
och flexibelt köp, som även kan monteras 
in i väggen.

Testets klart bästa högtalare, alla kate-
gorier, heter Audiovector SR1 Avantgarde 

Arreté, men konstigt vore väl också annars 
med en prislapp som ligger runt det dubb-
la jämfört med de mest kostsamma av de 
övriga. Men på den här nivån krävs helt 
klart mer omtanke och tid för att få allt 
att stämma, ja kanske även pengar på en 
förstärkare som ligger på samma höga nivå. 

Lite problematiskt blir det gärna, efter-
som SR1-högtalarna rent tonalt är tämli-
gen lika varandra, med liknande karaktärer 
från den här testade Avantgarde Arreté ner 
till instegsmodellen Super. Säg att du först 
skulle jämföra Dali Rubicon 2 först med 
den här testade SR1 Avantgarde Arreté och 
sedan med SR1 Super. Utan att ha provat, är 
jag ganska säker på att beskrivningarna av 
de upplevda, tonala skillnaderna skulle bli 
väldligt lika, trots att Avantgarde Arreté är 
en på alla punkter betydligt mycket bättre 
högtalare än Super.

Men vi återgår till Dali Rubicon 2, som är 
testets bussigaste högtalare, med en trevligt 
fyllig klangbotten och en överlag storskalig 
ljudåtergivning. Dali gör musiken du spelar 
snygg och den trivs också allra bäst med 
välinspelad musik, gärna klassiskt och akus-
tiskt, då den verkligen är i sitt esse. Pris och 
finish talar också för Rubicon 2.

Ännu kortare sammanfattning: sex 
testade högtalare och sex mycket starka 
alternativ, vare sig de hängs på väggen eller 
ställs på stativ.  H&M

stort och fylligt och med betydligt mer bas 
och fyllighet i återgivningen än ungefär lika 
stora Canton.

Elac har helt klart hifi-kvaliteter som lig-
ger nära en ”vanlig” högtalare, och det gäller 
såväl den stora och rumsliga ljudbilden som 
högtalarna målar upp som detaljmyllret och 
(stereo)skärpan hos musiken som återges, inte 
minst fokus på röster, som dessutom får bra 
stöd och fyllighet, inte minst manliga sådana.

Även Elac trivs i sällskap med välinspelad, 
rytmisk musik som Daft Punk, även om det 
liksom med Canton självklart finns begräns-
ningar i hur högt man kan dra på. Elac tar 
fram det mesta och bästa i den avskalade men 
intrikata inspelningen av Hurt och skänker 
Jussi Björling härligt stöd när vi för en kort 
stund övergår till opera.

Diskant och mellanregister har helt klart 
ett myller av detaljer samtidigt som basen 
gräver relativt djupt, inte minst med tanke på 
storleken. I princip det enda vi kan anmär-
ka mot, är att basen saknar det allra sista i 
skärpa och fokus, jämfört med exempelvis 
Canton, som spelar snärtigarge men å andra 
sidan inte lika fullödigt fylligt.

Elac WS1665
Pris 17.990 kr/par 

Princip 2,5-vägs basreflex

Bestyckning JET 5 diskant (AMT), 2x11,5 cm 

basar/mellanregister

Nominell impedans 5 ohm

Angiven verkningsgrad 89,5 dB

Delningsfrekvens 600/3.600 Hz

Kontakter 1 uppsättning

Mått (BxHxD) 22x65x9,8 cm

Vikt 7,8 kg

Info www.septon.se

Elacs dubbla basreflexportar mynnar 

nedåt och på baksidan finns såväl kabel-

kanaler som gummipluttar. Både hängslen 

och svångrem, med andra ord, men inte 

alls dumt vid väggmonteringen.


