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S
ystem Audio-grundaren Ole Witt-

hoft har som gammal trummis all-
tid hållit snabbhet och taktkänsla 
som viktigast hos en högtalare, och 

hellre jobbat med flera små än få stora 
baselement. Och alltid (en)vist hävdat att 
upplevelser inte kan mätas, och att idog 
lyssning därmed är väl så viktigt när man 
utvecklar högtalare.

De nya Legend-högtalarna är unika på 
flera sätt, men främst i det att de kan köpas 
eller uppgraderas i tre olika steg: som helt 
vanliga, passiva högtalare, som här; tillsam-
mans med förstärkarmodulerna Silverback, 
med två heldigitala förstär-
kare per högtalare (22.500 
kr/par); samt sist men inte 
minst även i trådlöst utfö-
rande, tillsammans med 
en WiSA-hub (7.000 kr), 
för dedikerad överföring i 
24/96-upplösning (även en 
7.1-hub är på gång).

Bas-/mellanregisterko-
nerna är gjorda i lätt och 
styvt glasfibermaterial och 
delas vid låga 1,9 kilohertz 
med hela 24 dB/oktav till 
den DXT-laddade diskanten 
(som är en mild hornladd-

Taktfast sammanhållet

nig/ spridningslins för att ge bättre ste-
reoupplevelse även utanför sweetspot).

Även SA-högtalarna är fina byggen 
med en snygg dubbelfront och endera – 
som i vårt fall – matt vit eller svart finish.

SA är en härlig allroundhögtalare med 
musikalitet och helhet som främsta parad-
ord. Det känns också lite grann, som att SA 
har en inbyggd subwoofer, det lilla formatet 
och bestyckningen till trots. Tonalt neutral, 
men med viss dragning mot det fylliga och 
varma hållet, mycket följsam och musi-
kaliskt pådrivande i musikpresentationen. 

”Köttig” står det visst också 
i de första, lätt preliminära 
lyssningsanteckningarna…

Intrycken av SA består 
vid en mer väggnära pla-
cering, men i ännu högre 
utsträckning, med en massiv 
basåtergivning och en kris-
pigt detaljerad diskant, fin 

kontur och 
stereoskär-
pa. Och så 
basen då, 

eller som det 
står i lyssningsanteckningarna: ”Spelar ta 
mig f-n som en liten golvare”!

Ja, den mer väggnära placeringen lyfter 
verkligen SA till nya höjder liksom några 
centimeters invinkling, som gör stor skill-
nad i skärpa men också tonalitet. SA saknar 
möjligen en del av Dalis (detalj)finess, men 
innebär i övrigt ett par rejäla kliv uppåt i 
hierarkin, på alla sätt och vis. 

System Audio Legend 5
Pris 12.990 kr/par

Princip 2-vägs basreflex

Bestyckning 1-tums diskant, 5,25-tums bas/

mellanregister

Delningsfrekvens 1,9 kHz (24 dB)

Kontakter 1 uppsättning

Nominell impedans 4–8 ohm

Angiven känslighet 87 dB

Mått (BxHxD) 19,5x32x26,5 cm

Vikt 6,7 kg/styck

Info audioactive.se, system-audio.com

Musikaliskt potenta

Uppgraderingsbara

Brister något i fine
ss

Ett par musikaliskt 

homogena och följ-

samma högtalare 

med överraskande 

basresurser.

Legend 5 är speciell såtill-

vida att den kan få en 

Silverback-uppgradering, 

vilket innebär fullt aktiv 

drift, men också trådlös 

Wisa, om man så vill.
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