
Danske System Audio har lavet højttalere siden 

1984, og deres produkter sælges i mere end 

40 lande. I 2012 vendte System Audio design-

processen på vrangen og indbød alle interes-

serede til at være med. Resultatet blev kom-

pakthøjttaleren Pandion 2, opkaldt efter 

fi skeørnen, hvis latinske navn er Pandion 

haliaetus. 110 ingeniører deltog frivilligt i 

udviklingsarbejdet.

System Audio Pandion 50, som er ørnefa-

miliens nyeste medlem, er fi rmaets absolut – 

og med en bred margin – mest ambitiøse kon-

struktion til dato. En velvoksen gulvmodel med 

en pris og et omfang, der placerer den i high-

end-klassen.

Selv om vi har at gøre med en gulvhøjttaler i 

den tunge ende, fraviger System Audio ikke 

deres mangeårige tradition for at bruge små 

bas-enheder i slanke kabinetter. Ligesom i de 

øvrige Pandion-modeller er bassen på 5 

tommer – men her bruges der hele fi re styk. De 

to nederste spiller kun med op til 600 Hz, mens 

de to andre – der er placeret over og under 

diskanten – går op til 2 kHz. Hvad der populært 

betegnes som et 2,5-vejs-system. Diskanten er 

en specialudgave af Revelator 28 mm domen.

Dyb bas, ren, ren lyd og voldsomt mange 

kræfter. Meget afslørende.

Koster en masse penge og stiller store krav 

til forstærkeren.

LYD & BILLEDE MENER

• Bestykning: 4 x 5” bas, 1” diskant

• Konstruktionsprincip: 2,5-vejs basrefl eks

• Belastbarhed: 400 W

• Anbefalet forstærkereff ekt: Min. 90 W

• Frekvensområde: 22 Hz – 25 kHz (+/- 1,5 dB)

• Følsomhed: 90 dB (1 W/1 m)

• Impedans: 8 ohm

• Delefrekvenser: 600 Hz og 2 kHz (24 dB/okt)

• Mål: 35,0 x 128,5 x 40,5 cm (inkl. fødder)

• Vægt: 36 kg

• Finish: Højglans valnød, højglans sort, hvid satin

• Pris: 110.000 kroner

• Web: system-audio.com

SYSTEM AUDIO PANDION 50

 FISKEØRNEN 
 ER LANDET 

Med Pandion 50 stræber System Audio mod de højere luftlag. 
Men kan vingerne bære?
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KONTROLLERET SPREDNING
Ved at bruge mange små enheder i stedet for 

én stor opnår man en hurtigere impulsgengi-

velse, da små enheder med kraftige magneter 

er hurtigere end store, tunge bas-enheder. En 

anden fordel er, at det bliver muligt at kontrol-

lere spredningen. Pandion 50 har en meget lille 

vertikal spredning – og dermed færre proble-

mer med refleksioner fra gulv og loft.

Kabinettet er kun en anelse højere end lille-

bror Pandion 30, men både bredere og 

dybere for at få volumen nok til en dyb basge-

ngivelse trods det meget større membrana-

real.

Som man kan forvente af en højttaler i 

high-end-klassen, er finishen i top. Det smukt 

afrundede kabinet fås i højglanslakeret val-

nøddefinér, piano-

sort eller WAF-ven-

lig satinhvid. 

Terminalerne 

bagpå er også en 

klasse mere luksu-

riøse end dem på 

Pandion 30.

EN STOR, LILLE HØJTTALER
Pandion 50 er en videreudvikling af tovejshøj-

taleren Pandion 2. Ønsket har været at få de 

gode sider fra den lille højttaler, bare i en langt 

større skala:

“Når det handler om musikalitet, umiddel-

barhed og klarhed, er vi på mange måder for-

elsket i den kompakte højttaler, der smidigt 

leverer musikken på en underholdende og 

levende måde. Det ønsker vi ikke at sætte 

over styr, når vi hæver ambitionsniveauet, 

som det er tilfældet med Pandion 50. Den er 

et udtryk for drømmen om, at tage en lille vel-

bygget højttaler og tilsætte kravet om kælder-

dyb bas, stor dynamik, nem tilpasning til lyt-

terummet og højt, højt lydtryk,” siger Ole 

Witthøft, der er grundlægger af og direktør for 

System Audio.

MED RYGGEN MOD MUREN
At få et sæt højttalere i sværvægtsklassen ind i 

stuen er sædvanligvis en svær opgave, der indbe-

fatter at give afkald på en del af gulvarealet, når 

højttalerne skal placeres ideelt.

Pandion 50 er lettere at indlogere end de 

fleste, da de kan anbringes tæt på væggen og 

heller ikke kræver skarp vinkling ind mod lytteposi-

tionen (“toe-in”). Ifølge System Audio lyder højtta-

lerne faktisk bedst, når de står 10 til 35 cm fra bag-

væggen og spiller lige ud i lokalet. Altså lige præcis 

dér, hvor de flestes bedre halvdel ville foreslå det.

Vi har selvfølgelig prøvet på begge placeringer 

(og en mængde indimellem), men kan bekræfte, 

at de i hvert fald i vores danske lytterum fungerer 

bedst med ryggen mod muren og blikket rettet 

lige fremad.

ANVENDT MAGT
“Det er altså ikke pyntegenstande; du må 

Som i resten af Pandion-serien (og generelt for System Audio) bruges 
små basenheder. Men der bruges til gengæld mange af dem her!

Kun det bedste i alle led i forhold til seriens andre modeller.

JOHN ALEX HVIDLYKKE
Foto: System Audio
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gerne give dem nogle tæsk. De kan godt tåle 

det!” Det var beskeden, da Ole Witthøft afl eve-

rede sættet hos os. Og det har han ret i. 

Pandion 50 er forholdsvis følsomme (90 dB 

ved 1 watt), så de kan i princippet drives af en 

lille forstærker. Men de har intet imod at blive 

hægtet på et veritabelt kraftværk.

Spændt efter den 2 x 150 watt kraftige 

NAD C388 spillede Pandion 50 både pænt og 

højt, og med masser af detaljer. Bunden fejlede 

heller ikke noget. Men da der kom en Gato Audio 

DSI-400S integreret klasse D-forstærker med 2 x 

400 watt ind ad døren, fi k piben en anden lyd.

Det handler ikke om at spille højt – ingen af 

forstærkerne blev kørt til grænsen – men om 

kontrol. Med 400 watt i ryggen var der bare mere 

smæld i bassen, og hele lydbilledet blev større. 

Okay, at det ikke kun er et kraftværk, men en 

high-end-forstærker til over 40.000 kroner, hjalp 

givetvis også en del. Det handler jo ikke kun om 

muskler. Men muskler skal der altså til, hvis man 

skal have det fulde udbytte af højttalerne.

STORE FORHOLD
Anbragt op mod væggen og med den rette for-

stærker spændt foran Pandion 50 får man et lyd-

billede, der matcher såvel højttalerens dimensio-

ner som dens ambitioner. Scenen breder sig 

langt ud på begge sider af højttalerne og dybt ind 

bag dem. Højde mangler der heller ikke.

En af vores testklassikere er albummet Jazz at 

the Pawnshop, en live-optagelse fra jazzværtshu-

set Stampen i Stockholm. Her blev vibrafon, klari-

net og saxofon gengivet levende og nærværende 

i rummet – alt imens snakken gik lystigt ved 

bordene bagved højttalerne.

En god test af impulsgengivelse og bas er 

“Time Be Time” fra albummet Middle Passage 

med Jonas Hellborg og Ginger Baker. Nummeret 

demonstrerer også vigtigheden af at have rigeligt 

med effekt. Med en god, kraftig forstærker (f.eks. 

NAD C388 eller Denon PMA-1600NE) lyder det 

magtfuldt og imponerende. Men med 400 watt i 

ryggen ejer Pandion 50 rummet. Ved samme 

moderate lydstyrke, vel at mærke.

Pandion 50 er i almindelighed behageligt 

selskab, og den kan også være med på en 

morsom aften. Men det betyder ikke, at den er 

eftergivende. Det er let at høre forskel på rigtig 

god optagelse og en, der kun lige går an. Således 

måtte et af de testnumre, jeg har brugt længe, 

“Boat On the River” med Styx, stryges af listen. 

Uanset at der er masser af dejlige mandolin- og 

percussiondetaljer, falder nummeret til jorden på 

grund af dårlig produktion. Det krævede bare en 

virkelig afslørende højttaler at afsløre det.

Når vi er oppe i den prisklasse, kan man for-

vente meget. Og de konkurrenter, der fi ndes, er 

ligeledes meget kvalifi cerede. Det gælder f.eks. 

Focal Sopra No2, der med sin berylliumdiskant 

og ekstremt forvrængningsfattige mellemtone er 

nådesløst knivskarp. Her stikkes der virkelig ikke 

noget under stolen. Til gengæld scorer den ikke 

nær højt så højt på “fodtrampskalaen”.

En konkurrent fra hjemmemarkedet er den 

afslappede og homogene Dali Epicon 8, hvor 

musiknydelsen er i højsædet. Den piller til 

gengæld ikke i samme grad glansen af gamle 

yndlingsnumre.

KONKLUSION
Med Pandion 50 har System Audio bevæget sig 

op i den mest eksklusive ende af højttalermarke-

det: High-end-segmentet. Her er konkurrencen 

lige så hård, som prisen er høj, og styktallet er 

lavt. Og for samme pris kan man købe lige så luk-

suriøse topmodeller fra en lang række producen-

ter i ind- og udland.

Valget er i sidste ende dit, og hvis det er et 

problem, er det et positivt problem. For lyd-

kvaliteten er himmelsk. Hvis du har 110.000 

kroner på budgettet til højttalerkøb, bør du 

bestemt tage Pandion 50 med i overvejelsen. 

Den bevarer den umiddelbare spillestil fra 

familiens mindre medlemmer, men med al den 

pondus, der hører til en højttaler i den vel-

voksne ende af high-end-segmentet. Og selv 

om du kan gribe dig selv i at rokke med på 

rytmen, kan den skille skidt fra kanel.

At den er dansk, har en interessant historie 

og tilmed er placeringsvenlig, skader heller 

ikke.

System Audio i Roskilde er ikke noget stort fi rma, 
men har alligevel præsteret at skabe sig en plads på 
verdens nok mest konkurrenceprægede højttalermar-
ked, nemlig det danske. Ingen andre steder på kloden 
end i netop højttalerens hjemland fi ndes der et så 
stort antal højttalerproducenter per capita.

Man kan forankre Pandion 50 til gulvet med 
enten gummifødder eller højdejusterbare spikes.

Finishen er i top. Som man kan tillade sig at for-
vente til prisen.
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