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UTROLIG VELLYDENDE
BUDSJETTHØYTTALER

Her er enda et eksempel på at produsentene har begynt å stå opp enda
lit idligere hver morgen for å inne måter de kan konkurrere med blant
annet Elac og konstruktøren Andrew Jones om å lage den beste lyden i
budsjetklassen. Til glede for alle som er glad i god lyd på budsjet.
Tekst: Håvard Holmedal

D

et er mange produsenter som har lansert
høytalere som spiller
fantasisk i forhold il deres
meget hyggelige pris. Vi har
set at Elac har hat en enorm
suksess ed sine nye produkter,
og selv om høytalerne ikke
beinner seg i budsjetklassen
har vel også Arendal Sound
sat en ny standard i sin prisklasse. Det er altså mulig å få
ned prisen selv om lydgjengivelsen og lydopplevelsen
fakisk løtes opp på helt nye
nivåer.
Serien består foreløpig av
Spirit
– gulvmodellen vi
tester denne gangen, to senterhøytalere som har fåt
sifrene 6 og 8 eter navnet,
og en bakhøytaler som heter Spirit . Sistnevnte er en
noe slankere høytaler som er
ment å henge på veggen, og
så er det selvsagt en ny subwoofere som heter Spirit .
Dermed kan man kjøpe seg
et helt hjemmekinosystem for
en veldig hyggelig penge og
selv med norsk moms, frakter
og fortjeneste kan handles for
under .
.- kroner. Eller
du kan gjøre som Stereo+ å
gjøre den første testen med
kun Spirit
i stereo. Vi får
heller komme ilbake med

et komplet . -oppset hvis
frontene fungerer slik XTZ og
andre påstår.
Enkelt, men fornutig
Du kan selvsagt ikke forvente å få design, lot inish
og dyre materialer i en høyttaler som koster ret under kr.
8.
.- Likevel er ikke XTZ
Spirit helt avkledd, eller dekket av billig vinyl som ser kjipt
ut selv på en kilometers avstand. De lakkerte kabinetene
er pene nok, og skjemmer seg
ikke bort i stua. At de også er
kompakte gjør plasseringen
forholdsvis enkel. Kabinetene
er il tross for prisen og enkelheten ganske solide, og måler
inn på nøyakig en meter på
strømpelesten. Overlatene er
mate og inishen er god, og
jeg er lit usikker på om alle de
blanke overlatene vi inner på
veldig mange høytalere er det
helt rete for
7. I illegg er
poleringen og alle lagene med
lakk som skal for å lage høyttalere skinnende blanke, veldig
kostbart når vi snakker om
høytalere på denne størrelsen. Et fornutig kompromiss,
synes jeg.
XTZ har benytet et mm
diskantelement stofdiskant,
men har plassert denne i en
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såkalt waveguide spredelinse for å få kontroll
over spredningen og hvordan energien fra diskanten transporteres i rommet du lyter. Nivået
på denne kan endres via å ta bort en bøyle på
terminalene på baksiden. Da senkes diskanten
med dB, noe som det blir spennende å oppleve efekten av.
Bass/mellomtone-elementene ser umiddelbart ut som noe annet enn det XTZ har laget
idligere, og heller ikke noe vi har set andre
steder. Forklaringen på det er at dete er helt
nye elementer utviklet av XTZ selv. De to
bassene er på 6, -tommer og har to lags membraner med et lutlag i mellom. Membranene
er laget av cellulose-ibre som er bakt inn i et
kompositmateriale. Det gir god evne il egendemping samidig som de blir sive og lete.
De to bassene har respons ned il Hz, noe
som er ganske dypt i forhold il kabinetets
størrelse og volum, og de tåler efekter på innil
Wat i kortere øyeblikk. Efekiviteten er
nede på 87dB, men du får lit hjelp fra rommets later og da blir wat il omtrent 9 dB
lydtrykk hjemme i stua.
Dete spiller uvanlig bra
Jeg begynner gjerne lytetestene med ansiktet i alvorlige og kriiske folder, og noen ganger
holder den minen gjennom hele testen. Ret og
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slet fordi det er grunn il å være kriisk.
I dete ilfellet forlot alvoret ansiktet og
ble erstatet av et bredt og velment smil
eter kun få sekunder. De ferdig innspilte
høytalerne jeg hadde fåt fra importøren
surround.no spilte så jeg knapt kunne tro
det.
Høytaleren legger ikke skjul på noe
som helst, og i denne prisklassen er det
ikke allid det er så smart. Fordi feilene
kommer dundrende ut i samme tempo
som kvalitetene. Jeg kan ikke sete ingeren på noen andre «feil» enn at diskanten
kan opplevelse som lit mindre rainert
enn dyrere høytalere.
Bortset fra det er informasjonen den
gir lyteren temmelig overveldende i forhold il prisklassen, og den lager et lydbilde som er overraskende stort og mekig.
Klangen er i min stue i god balanse,
men med et ørlite ilskudd i bassen som
kler både høytaleren og den musikken
jeg spiller, og det skjer nesten uanset
hva slags forsterker jeg spiller på. En liten
test med en rimelige Yamaha-receiver jeg
har ilgjengelig viser med all mulig tydelighet at hjemmekino-receivernes evne il
å kontrollere tempo og dynamikk, og il å
være musikalske og troverdige ikke helt
er på plass. Du kan altså ikke koble Spirit
il hva som helst og
forvente lydnirvana. Med Hegel Röst spiller det fantasisk bra,
og musikken bretes ut i all sin prakt foran meg.
Fokuset på enkelinstrumenter og stemmer er godt, og jeg får
et godt inntrykk av opptaksrom og ikke minst en følelse av størrelse og tyngde som jeg trodd ilhørte en helt annen prisklasse
enn dete.
Konklusjon
XTZ Spirit
spiller et godt stykke over forventningen, og
markerer et helt nyt nivå for kvalitet i prisklassen under 8.
.kroner. Det meste er på stell, det spiller underholdende og
engasjerende, og høytalerne er bare et fornutig forsterkerkjøp
unna en fantasisk lyteopplevelse. Plutselig var det XTZ som
ble årsaken il at alle de andre produsentene av høytalere må
skjerpe seg ennå lit ekstra, stå opp gryidlig om morgenen og
komme opp med nye greier som spiller ennå bedre. Det gjør de
nok også, men akkurat nå kan jeg ikke se andre som helt klarer å
henge med Spirit
i denne prisklassen.

VI LIKER:
• Flot balansert
• Spiller engasjerende
• Mer vekt og tyngde enn
du forventer
VI LIKER IKKE:
• Diskanten imponerer ikke like
mye som mellomtone og bass
STEREO+ MENER: Spirit
overrasker og spiller musikk med
glødende entusiasme og markerer akkurat nå nivået alle andre
må strekke seg eter i prisklassen.
KARAKTERER
Kvalitet/design

Brukervennlighet/ﬂeksibilitet

Lyd/pris

8
8
10

Stereo+
stereopluss.no

Spesielt anbefalt
XTZ Spirit 11

XTZ Spirit

PRIS:
Kr. 7.99 .IMPORTØR: Spaceworld Soundgarden
LINK:
www.surround.no
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