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HI-FI Test av fem hi-fi -høyttalere fra 9000 til 16 000 kroner

Best
i test

System Audio Mantra 60

Nr. 4/10 ★★★★★★
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Musikalsk

S
ystem Audios siste kreasjon bærer navnet 
Mantra 60, og er på mange måter en 
fullbyrdelse av fi losofi en §smått er godt§! 

Sjefkonstruktør Ole Witthøfts har nemlig klokketro 
på at fl ere små og raske basselementer gjør en bedre 
jobb enn ett stort og tregt et når det kommer til å 
gjengi musikk med dynamikken i behold. Derfor 
har Mantra 60 hele fi re 4,5-tommers elementer 
som deler på bassoppgavene, mens mellomtone 
og diskant besørges av enda to elementer i en 
separat del av kabinettet. Denne ganske uvanlige 
elementbestykningen bidrar til å gi høyttalerne sine 
slanke og høyreiste proporsjoner, men har også 
lydmessige fordeler fordi det skaper en §linjekilde§ 
med reduserte refl eksjoner fra gulv og tak.

Lydkvalitet
Med så mange høyttalerelementer er det nesten 
lov å forvente en §vegg av lyd§ fra disse høyttaler-
ne, og det får man saktens også. Mantra 60 har 
ikke bare det største og bredeste lydbildet i tes-
ten, men er også svært presis når det kommer til å 
tegne opp konturene av musikere som står foran 
deg. Klangbalansen er rund og varm, med skik-
kelig §snert§ i trommeslagene. Det blir også raskt 
klart at disse høyttalerne gjerne trives med å spille 
ordentlig høyt!

Vi forventet aller mest en 
heftig bassgjengivelse, men 
ble egentlig mest imponert 
over den fl orlette og behage-
lige diskantgjengivelsen. 
Mantra 60 behersker det å ha 
god klarhet uten å bli påtren-
gende, aggressiv eller overdre-
vet på noen måte. Slik sett kan 
de minne litt om de tyske 
Elac-høyttalerne, bare med en 
ekstra dose driv og engasje-
ment. System Audio har virke-
lig lykkes med bassgjengivel-
sen på denne høyttaleren. 
Den er ikke overdrevent fyldig, 

og ved første lytt kan det nesten virke som høyt-
talerne har mindre bass enn mange av konkur-
rentene. Lengre tids lytting avslører imidlertid at 
høyttalerne har rikelig med tyngde når det virkelig 
gjelder, med svært god rytmisk presisjon og et klart 
skille mellom tonehøydene. SA har valgt nøyaktig-
het fremfor buldrebass, og det er etter vår mening 
en helt riktig prioritering i denne prisklassen.

Konklusjon
System Audio Mantra 60 er en høyttaler som låter 
like spennende som den ser ut. Bak den slanke og 
høyreiste fi guren skjuler det seg en kruttsterk lyd-
gjengivelse som det er lett å bli hekta på. Mantra 
60 kan spille høyt og rent nok til å rocke på hjem-
mefesten eller i hjemmekinoen, men har også nok 
§stillhet§ til å gjengi de sarteste musikkstykkene 
med detaljene i behold. Stort mer kan vi ikke for-
lange av en høyttaler til 15 000 kroner!

Før testen var omme fi kk testrommet vårt nok et 
vakkert besøk: En høy og slank høyttaler med bass-
elementer så langt øyet kan se …

FAKTA

• 3-veis gulvhøyttaler
• 1’’ diskant
• 4,5’’ mellomtone
• 4 x 3,5’’ bass
• Pris: kr 15 000

SYSTEM AUDIO MANTRA 60

FYRVERKERI

Pris: 15 000 kr   
Importør: Soundgarden
www.soundgarden.no

Varm og fyldig klang
Heftig og dynamisk 
bassgjengivelse
Spiller høyt og rent

Ingenting

Lydkvalitet 
★★★★★★
Funksjonalitet 
★★★★★
Brukervennlighet 
★★★★★
Kvalitetsinntrykk 
★★★★★

★★★★★★

Oppsummering:
FET LYD TIL SLANK PRIS!

Testen viser at høyttalerne i denne prisklassen har mange gode 
kvaliteter, men du får ikke nødvendigvis alt på en gang. Eller 

kanskje gjør du det? Å skulle kåre den beste høyt-
taleren blant så mange gode kandidater er ikke 
lett, men System Audio Mantra 60 har så man-
ge gode kvaliteter at de stikker seg ut som en 
verdig vinner. Om du kobler disse høyttalerne 
sammen med en god forsterker eller receiver i 
samme prisleie, vil du oppleve en lydkvalitet som 
er langt tøffere, mer dynamisk og mer realistisk 
enn man forventer i denne prisklassen.  I denne 
testen peker det seg også ut et aldri så lite røver-
kjøp. Den nye toppmodellen i Image-serien, PSB 

Image T6, var først antatt å skulle koste rundt 
12 000 kroner. Lydmessig er det heller ingen tvil 
om at de hører hjemme i dette selskapet - Image 
T6 spiller nemlig alle typer musikk på en svært 
overbevisende måte, med bunnsolid bass og fyl-
dig, ufarget klang. Når det viser seg at høytta-
lerne ikke skal koste 12 000, men bare 9000 
kroner, er det ingen tvil om at PSB er tilbake i full 
vigør når det gjelder å ha høyttalere som gir mye 
for pengene.


