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UKKE KABINETTER OG REN LYD KENDETEGNER

H0jTT ALERE FRA SYSTEM AUDIO OG TDL
ELECTRONICS.

teriale, som giver det bedste for-
hold mellem stivhed, vægt og
frihed for egenlyd. 1"diskanten-
heden er forsynet med en coated
tekstilmembran. Alle tre enhe-
der er fra danske Vifa og forsy-
nede med særdeleskraftige dob-
beltmagneter, udarbejdet efter
nøjagtige specifikationerfra Sy-
stem Audio, hvilket hævdes at
reducere behovene for kompen-
sationer idelefiltret. Enhederne
er alle magnetisk afskærmede.

Enhederne udgør en to-vejs
D' Appolito konstruktion, dog
med diskantenheden placeret
lidt forskudt mellem de to

bas/mellemtoneenheder. Dette
konstruktionsprincip er dels an-
vendt for at reducere de uønske-
de refleksioner mod 10ftog gulv,
dels for at sikre stor og jævn
spredningi det vandretteplan.

Alle tre enheder er monteret i
et slankt basreflekskabinet med
målene 112x 30x 20cm. Herved
burde en af forudsætningernefor
godt stereoperspektiv være på
plads, idet diffraktionerfra kabi-
nethjømerbliverminimale.

Delefilteret er baseret på i alt
fem komponenter i meget for-
nuftig kvalitet. Der er dog ikke
anvendt induktionsfriemodstan-

de. Filtret er et
to-vejs 12dE/ok-
tav filter, men
den akustiskeop-
bygning af højt-
taleren bevirker
en endelig deling
med 18 dE/ok-
tav. Alle tre en-
heder er internt
forbundet med
Flatline kabler.

øjttalere fra det danske fIr-
ma System Audio, har ef-

terhånden opnået et betydeligt in-
ternationalt ry - og det er ikke
uden grund, for der ligger et bety-
deligt udviklingsarbejde og man-
ge kloge tanker bag udviklingen
af fIrmaets efterhånden omfatten-

de program. Historien om System
Audio, der blev grundlagt i 1984
af Ole Witthøft, kan du læse i
High Fidelity nr. 1/1997.

I modsætning til danske Sy-

stem Audio, har der i en længere
årrække været forholdsvis stille

omkring engelske TDL Electro-
nics, som har skaffet sig et navn,
i kraft af sin konsekvente anven-

delse af transmissionslinie prin-
cippet. Men efter at fIrmaet har
været gennem flere turbulente
perioder er det i dag tilbage med
en række nye højttalerkonstruk-
tioner, her iblandt den her teste-
de T-Line 3.

SAND I

FODEN

Der er mange
små, men gen-
nemtænkte de-
taljer i 2050. Vi
nikker anerken-
dende til mulig-
heden for at hæl-
de op til 12 liter
sand i et karnrner i

højttalerensbund,
for derved at gø-
re højttalerentun-
gere og dermed
opnå en mere

fslagkraftig bas#
og et mere præ-
cist stereoper-
spektiv.

SUND FORNUFT

System Audio 2050 er firmaets
nuværende topmodel, og udgør
dermed toppen af kransekagen
på et udviklingsprojekttil over l
mill. kr. Højttalerener opbygget
af to 6 1/2"enhedertil varetagel-
se af bas- og mellemtone.Enhe-
derne er forsynet med coatede
papmembraner, fordi det ifølge
producentener detmembr
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.. Det sandfyldte kammer har sam-
tidig den fordel, at det erstatter
det ellers næsten obligatoriske
højttaler-stativ, som er nødven-
dig for mange mindre højttalere
for at få dem op i blot en rimelig
lyttehøjde. Derved slipper du for
at skulle finde og investere i en
velegnet fod, hvilket i sig selv er
en udfordring, og giver basis for- .
at bruge pengene på f.eks. bedre
højttalerkabler.

Kabinettet er produceret hos
Hornslet Møbelfabrik, og er helt
igennem meget smukt udført.
De medfølgende gummifødder,
der supplerer spikes, og som sik-
rer højttalerens stabilitet uden at
ødelægge gulvet, er en fin
løsning. Kort sagt: 2050 er en
højttaler, hvor der i hØj grad er
kælet for detaljerne.

TRANSMISSIONS-
LINIE

Højttalere fra TDL Electronics
har altid været kendetegnet ved i
vid udstrækning at være baseret
på transmissionslinie princippet.
Dette højttalerprincip giver mu-

lighed for en basgengivel-
se, som kan være ganske
imponerende dyb, speci-
elt når den sammenhol-

des med de fysiske mål for
det anvendte kabinet.

Ingen kan dog snyde na-
turlovene, heller ikke højttaler-
konstruktører (selvom de af og
til selv tror det!), så prisen for
god dybtonegengivelse har ofte
været en meget lav følsomhed.
Når så samtidigtbasgengivelsen
ofte var karakteriseret ved at
være mere velegnet til dybe or-
geltoner end til f.eks. rockmu-
sikkens hurtige bas, er det ikke
uden grund at transmissionslinie
højttalere ofte er blevet opfattet
som "tunge" højttalere: Lave
lydtryk, selv med særdeles kraf-
tige forstærkere.

Fremkomsten af langt krafti-
gere magnetmaterialer og bedre
højttalerenheder bør dog ændre
på denneopfattelse.Vi kan nem-
lig af databladet og vores egne
målinger se, at det er lykkedes
for TDL Electronics at fremstil-
le en transmissionsliniehøjttaler
med en følsomhed på 89 dBIW,

-hvorved den på dette punkt ikke
står tilbage for andre, mere "nor-
male" konstruktioner.

PRINCIPPET

Kabinettet til en transmissionsli-

nie er relativt dyrt at fremstille.
Det skyldes, at selve transmissi-
onslinien er en lang kanal, som

Såvel med som uden frontstof (blå og rød

kurve), har System Audio 2050 en ganske

lineær, men marginalt hældende frekvens-

gang, der følger firmaets idealkurve ganske

nøje. 30 grader fra aksen er afrulningen na-

turligvis mere markant, men forløbet er sta-

digjævnt og kontrolleret. Spændingsfølsom-

heden ligger på ca. 88 dB for 2,83 volt.
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så at sige er foldet inde i højtta-
lerkabinettet. Det kræver mange
og produktionsmæssige dyre til-
skæringer af plader. Til gengæld
er sidegevinsten, at kabinettet
bliver aldeles stift og tungt.

Det basale princip i en trans-
missionslinie er, at der sidder en
lang, bukket "kanal" bagved ba-
shøjttaleren. Denne kanal har - i
direkte modsætning til et horn -
et aftagende tværsnitsareal.

D 'APPOLITO IGEN

TDL T-Line 3 er opbygget som
en to-vejs højttaler i D'Appolito
konfiguration,altså samme prin-
cip som på System Audio 2050,
selvom TDL Electronics har
valgt at lade alle tre enheder sid-
de i lige linie over hinanden. De
to 6 1/2" bas/mellemtoneenhe-
der er baseret på membraner af
polypropylen, og l" diskanten-
heden på er baseret på en "ano-
diseret" aluminiumsmembran.
Delefiltret er baseret på i art syv.
gode komponenter, herunder
spoler uden jernkemer og poly-
propylenkondensatorer, så
umiddelbart er der ikke noget at
udsætte på delefiltrets kvalitet.
Højttalertilslutningerne er af
ganske udmærket kvalitet, der
gør det nemt at spænde selv vore
kraftige MIT-750 kabler fast, og
afstanden mellem bøsningerne
er tilstrækkelig stor. Det er dog
irriterende at farve-"brikkerne"
på terminalerne har det med at

Nærfeltmålingen viser at refleksafstemning-

en i System Audio 2050 er en smule atypisk

i kraft af sit lidt asymmetriske forløb om-

kring portens resonans (blå kurve) og at de

to bas/mellemtoneenheder dækker etganske

bredt område op til delefrekvensen.

falde af. Det skete mindst ti gan-
ge under testen.

Kabinetterneer, i lighed med
System Audio 2050, meget
smukke, og fremstår ligeledes
ganske enkelt i en helt perfekt
forarbejdning.Højttaleren måler
94 x 39 x 20 cm, og er dermed li-
ge så slank som System Audio
2050, med de akustiske fordele,
dette indebærer.

PÅ DEN KORTE LED

Med begge højttalere fandt vi, at
den bedste opstilling var en pla-
cering ca. 40 cm fra bagvæggen,
ca. 2 m imellem højttalerne og
en ganske let vinkling ind mod
lyttepositionen. Højttalerne blev
dermed opstillet, så de spillede
på tværs af vort 4,5 x 8,5 meter
store lytterum.

INDBYGGET

ZOOMLINSE

System Audio 2050 gengiver med
et perspektiv, som lytter vi med en
moderat zoom-linse monteret på
vore ører. Det betyder, at solister
stiller sig i en svag bue foran højt-
talerne, hvorve<1vi oplever en gel1~
giveIse, som giver indtryk af a~

J man er tæt på denralillstiske begi-

venhed. I{.et er en overraskende
oplevelse, som understreges af at
scenariet gengives særdeles velfo-

kuseret. "Zoomlinsen" formål-J
med andre ord både attr-ække mo-

"'tivet ind og at stille skarpt. r

System Audio 2050's impedans når ned på

3,9 ohm ved 150 Hz, og den elektriske fase-

vinkel holder sig indenfor +/- 30grader i he-

le basområdet. Totalt må højttaleren vurde-
res som en middel-vanskelig opgavefor for-
stærkeren.
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Det betyder, at lyttere, der (
ønskerat værehelt tæt på de$u-
sikalske oplevelser, vil elske I
højttalernesevner til at "trække"
mutikeme ind til enden af soia-- . -
bordet. ailhængere af "balkon-
lyd" elleraf en lyd som dentager
sig ud fra 35. række i koncertsa-
len, vil derimod nok finde 2050

for intim i sin ~12.illestil.VLkan
derfor fastslå at System Audios
udviklingsmål med at lade musi-
kerne komme til tilhøreren i høj
grad er lykkedes. Det vidner om
stor, professionel viden omkring
de basale parametre i højttaler-
udvikling.

RUMMETS NÆRVÆR

M~..§.elvom højttaleren giver
musikken intimitet og nærhed,
er fpmemmelsenaf at kunne op-
leve det store rum dog også til-
stede. Når vi hører Reference-
CD no. 21 track 13, 14, 15, står
"Ensemble Villancico" placeret
ganske tæt på lytteren, med en
god fornemmelse af at ensem-
blet er placeret i et stort rum. Vi
kan dermed sige, at afstanden
mellem ensemblet og optage-
rummets side- og bagvæg for-
nemmes som meget stor.Lyden
fra ensemblet er sam-
menhængende, me-
get detaljeretog åben, og gengi-
velsen af de mange diskantrige
slagtøjsinstrumenter viser at

højttaleren er megethurti~- i he-
le frekvensområdet.

Et cembalos, f.eks. fra Refe-
rence-CD no. 18track 13,meget
voldsomme transienter vil ofte
tydeligt viseunoder i afspillekæ-
den, både med hensyn til klang-
lig balance og med hvor hurtigt,
de enkelte bidrag bliver behand-
let. Men med vores udpræget
neutrale signalkæde,opfører Sy-
stem Audio 2050 sig absolut ek-
semplarisk,hvilket ytrer sig ved
at cembaloet bliver gengivet
med hele sin elegante, dynami-
ske og alligevel sprøde lyd i be-
hold.

MED
LØBESKOENE PÅ

Bassen gengives præcist og er
I overraskendehurtig, selvom der

på ingen måde er tale om en de-
cideret vægtig basgengivelse

Navn og typebetegnelse:
TDL Electronics T-Line 3

Fabrikation: TDL Electronics, England
Distribution: HiFi Studio

Cirkapris: 10.0

der har de
hurtige løbesko

på. Stortromme-"brage-
ne" på "Die Kluge", Referen-

ce-CD no. 14 track 12, gengives
faktisk meget overbevisende - i
lighed med de øvrige transientri- ~

-dertil er gengivelsen generelt
for slank, primært selvfølgeligt
fordi kabinettet ikke er specielt
stort.

Den hurtige
bas giver sammen med det gene-
relt meget åbne lydbillede ind-
tryk af, at 2050 er en højttaler,

TDL T-Line 3 bør ikke benyttes med front-

stoffet påmonteret, idet det har en uheldig

påvirkning af frekvensgangen (blå og grøn
kurve). Uden stof er frekvensgangen imid-

lertidganske nydelig, såvel i akseretningen
(rød) og i 30 grader positionen (gul).

Spændingsfølsomheden liggerpå ca. 87 dB

for 2,83 volt.
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Nærfeltmålingen af TDL T-Line 3's port-

output indikerer at konstruktionen har et

lokalt resonansfænomen ved 30 Hz og at

port-outputtet dækker hele området op til
ca. 1kHz. Diskantenhedens metaldome har

et meget glat forløb, men umiddelbart over
audioområdet (24 kHz), er der en ganske

voldsom opbrydning, der medfører et peak

på 15-20 dB.

TDL T-Line 3's impedanskurve holder sig

over de 6,5 ohm i hele audioområdet og må,

på trods affasevinkler på op til ca. +/-30gra-

der, men også i kraft af sin pæne spændings-

følsomhed betragtes som en relativt let opga-

vefor forstærkeren.
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ge in-
strumenterog stemmer.De store
"drøn" er der dog langt fra tale
om.

Overgangen til diskantenhe-
den er ganske uhørlig, og vi har
ingen kommentarer omkring
2050'erens generelleevne i det-
te vigtige frekvensområde.Dis-
kanten er nemligså detaljeretog
ren, at alle detaljer fra f.eks.
bækkener høres klart og ganske
uanstrengt. Det samme gælder i
øvrigt diverse studielyde - om
det så er en fordel eller ulempe
må være op til den enkelte lyt-
ter.

Gen~;eltk~ vi altså konsta- \
1 tere, at 2050 spiller meg1;'tåben~

og rent, ikke mindst fordi dSO..I1...er

1 hurtig - og leverer et lydbillede
uden uønskedebetoningeraf be-
stemte frekvensområder. Den
besidder en evne til på fornem
vis at kunne blotlægge musiker-
nes placering i lydbilledet, selv-
om de perspektiviskbliver truk-
ket tættere på lytteren end
strengt korrekt. Indtrykket af
2050 fuldendes af en fin klang-
balance.

AFSLAPPET
OG RUND

NøgleordeneforTDL Electroni-
cs T-Line 3's gengivelse er et
flot rum, en generelt afslappet
lyd, og en bas, der imponerer i
evnentil at gådybt med fuldt ni-
veau, specielt når den sammen-
holdes med kabinetstørrelsen.
Samtidigt er lydbilledet, med
visseforbehold,som vi skal om-
tale senere,prægetaf en udmær-
ket homogenitet.

Den vinder ikke rekorden i
åbenhedi lyden,men der mang-
ler ikke af den grund detaljer i
diskanten, den virker blot lidt
nedblændet.Detbetyder,athøjt-
taleren også vil gøre sig godt i
selskabmed ivrigtog diskantrigt
forstærkerudstyr.
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Før nævnte cembalo
på Reference-CD No. 18

track 13, gengives således
klart med alle instrument-

(bi)-lyde intakte, helt uden ten-
denser til aggressivitet.

Bassen på Reference-CD no.
17 track 6 (Bill Perry) får uden
problemer vore gulvbrædder i
lytterummet til at vibrere, uden
at bassen af den grund er svul-
mende eller upræcis. Det er no-
get af en præstation fra så rela-
tivt lille en højttaler, specielt når
den runde bas følges med en ti-

På System Audio 2050's bagsi-

de finder man foruden baspor-
ten og terminalerne et hul ind
til det nederste lukkede kam-

mer, der med fordel kan fyldes
med ovntørret sand.

ming, som kun i ganske lille
omfang præges af nølen. Det er
dog i så begrænset omfang at
det kun høres, fordi bassen i
øvrigt er så dybfrekvent og vil-
lig til at gå "ned". På et nummer
som f.eks. Reference-CD No.
23 track 9 med Lina Nyberg, ge-
nerer forholdet slet ikke, og det
er meget let at adskille de for-
skellige bidrag fra den akustiske
bas.

De perspektiviske forhold
gengives ganske fornuftigt med
præcis placering af musikere og
med god bredde og dybde, kun
højden i lydbilledet lider lidt. At
det forholder sig sådan er der en
bestemt grund til.

I DEN DYBE SOFA

Som Poul Nyrup ville have ud-
trykt det, så skal der "ikke her-
ske tvivl om, at problemet" med
den manglende højde i lydbille-
detskyldes den for lave place-
ring af diskantenheden i D' Ap-
polito konstruktionen. Med dis-
kantenhedens placering ca. 70
cm over gulvet, inklusive spi-
kes, er selv en meget lav og dyb
sofa ikke tilstrækkeligt til at
bringe lytteren ned på højde
med diskantenheden. Husk, at
en af fordelene ved D' Appolito
princippet er den begrænsede
spredning i lodret plan, hVorfor
der helst skallyttes i diskimten-
hedens højde.

Når vi ved hjælp af nogle af
bindene fra husets 10binds mu-
sikleksikon hæver højttalerne
ca. 10 cm, og hører Mozart' s
requiem på Reference-CD No.
21 track 10, åbner TDL sig, så
optagerummets højde i langt

OgsåhosTDLerhøjUakrti~

slutningerne af høj kvalitet,

men farve-indikeringerne har
desværre en irriterende tendens

til atfalde af.

større grad gengives, og koret
kommer samtidigt på plads i
perspektivet. Endvidere bliver
mellemtonen en tand mere sam-
menhængende med det øvrige
frekvensområde. Vi må derfor
anbefale TDL Electronics at øge
kabinethøjden ca. 15 cm.

KONKLUSION

System Audio 2050 og TDL
Electronics T-Line 3 er begge
meget smukke højttalere i en
perfekt forarbejdning, der vil
klæde et hvert beboelsesrum.
Lydkvaliteten følger begge højt-
taleres visuelle skønhed helt til
dørs - selvom de gør det på for-
skellig vis.

Begge højttalerehar gode ev-
ner indenfor stereoperspektivog
punktforrnighed. På disse områ-
der spiller højttalerne som ægte
mini-højttalere, men hvor man
med testens højttalere har bedre
bas og samtidigt slipperfor inve-
stering i højttalerstandere.

Er du tilhængeraf at ståpå di-
rigentensplads foran orkestretel-
ler måske lige foran din favorit
rock-gruppe, vil System Audio
2050 væreet oplagtemne.I tilgift
med detnære lydbilledefår du en
højttaler,som spillermed en me-
get storgennemsigtighedog som
med en næsten legende lethed
formidler de perspektiviske for-
hold i dine pladerog dit anlæg.

Også TDL Electronics bud
på en moderne transmissionsli-
nie højttaler er på mange måder
ganske vellykket, selvom den
på et enkelt punkt kræver særlig
opmærksomhed, nemlig nød-
vendigheden af enten at blive
vinklet let bagover eller at blive
hævet over gulvet. Med T-Line
3 gør TDL op med transmissi-
onsliniens ry som en tung højt-
taler. Selvom højttaleren ikke
spiller nær så åbent som f.eks.
System Audio 2050, besidder
den andre meget attråværdige
egenskaber. Blandt disse er de
mest markante den meget dybe
bas og en altid afslappet og rund
lyd, uden at højttaleren af den
grund på nogen måde virker
hverken uinteressant eller dyna-
mikfattig. .
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