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P
andion 30 är storebror till stativhögta-

laren Pandion 2. Priset i lyxkryssnings-

klassen gör att man kan förvänta sig en 

fi nish av hög karat. Den smala, höga högtala-

ren säljs i högglanslackad valnötsfaner som 

täcker alla ytor utom den svartmålade baffeln 

där elementen sitter. Pandion fi nns även i svart 

pianolack och vit mattlack. Enligt System 

Audio behöver högtalarna ett vardagsrum på 

minst 25 kvadratmeter för att kunna veckla ut 

sig ordentligt. I mindre rum kan den mindre 

stativmodellen, som för övrigt bara kostar en 

tredjedel, passa bättre. 

Du presenteras för ett lätt och omedelbart 

ljud där det är enkelt att skilja på små detaljer i 

exempelvis cymbaler och hi-hat och där skillna-

der i inspelningen framträder tydligt. 

Mellanregistret kan vara en utmaning för två-

vägshögtalare, där ett tungt baselement och en 

superlätt diskant ska dela på uppgiften mitt i 

örats mest känsliga register. Men inte här. 

Röster återges med närhet och detaljrikedom. 

Det underlättar förmodligen att baselementen 

är lika små och lätta som de fl esta mellanregis-

ter i större konstruktioner. 

Pandion 30 är rent allmänt avslöjande, men 

inte överanalytisk. Små detaljer, som smack-

ande läppar eller ett svagt susande från ett 

gammalt master-band, hade jag inte hört förut. 

Men det låter inte helt skoningslöst. Högtalarna 

är med andra ord gjorda för att lyssna på 

musik, och med hög kvalitet. Vilket det sannerli-

gen ska vara också! I prisklassen vi befi nner oss 

här kan man få ett par Vienna Acoustics Beet-

hoven för mindre pengar, och även bland 

landsmännen fi nns det stenhård konkurrens 

från DALI Epicon 6 och Audiovector SR 3 AA. 

Vilket som är det bästa valet är en fråga om 

smak, utrustning och lyssningsrummet. 

Pandion 30 är den smalaste av de ovan 

nämnda och trivs förmodligen i mellanstora 

rum, där alltför många stora baselement skulle 

kunna orsaka rumsresonanser på ett trist sätt. 

SLUTSATS

Pandion 30 är inte bara den dyraste högtalaren 

hittills från System Audio, den är också värd 

varenda krona. System Audio visar att de både 

vågar och kan mäta sina krafter med de stora 

grabbarna både hemma och utomlands. Hög-

talarna har skapats på ett ovanligt sätt, men 

resultatet är en synnerligen kompetent och en 

neutral ljudåtergivare som vare sig lägger till 

eller drar ifrån någonting och som är enkel att 

leva med om den får rätt signaler. (06/16) JAH

Open source-projekt har utveck-
lat sig till en högtalarserie som 
vågar slåss med de allra bästa på 
lika villkor.  
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