
Bra ljud handlar bokstavligt talat om bra vibrationer, 
och det är högtalaren som sätter luften i rörelse. 
Att välja rätt högtalare är därför helt avgörande för 
hur bra musikupplevelserna blir. Men vilken ska 
man välja? Vi har tittat närmare på sex golvhög-
talare i prisklassen kring 10 000 kronor. 

BRA VIBRATIONER
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Text Geir Nordby, Audun Hage och Geir Amundsen
Foto Kjetil Buer

BRA VIBRATIONER

VI TESTAR
• PSB Image T65 9 995  kr

• KEF Q4 5 990  kr

• Klipsch RF25 10 495  kr

• DALI Suite 2.8 9 496  kr

• Quad 22L 9 900  kr

• DLS R55 10 500  kr
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Giuseppe Verdi
”Nabucco”
Detta är en av Verdis mest kända och omtyckta operor, här i en tappning 
med Deutsche Oper Berlins orkester och kör, allt under ledning av Giu-

seppe Sinopoli, i en digital inspelning från 
1983. Rent ljudtekniskt är det kanske inte den 
bästa inspelningen som går att få tag på, men 
den har desto mer charm och spelglädje. Här 
får högtalarna visa vad de går för med allt från 
storslagna och krävande orkesterpartier till Plá-
cido Domingo i full vigör.

Jill Scott
”Who is Jill Scott?”
Den här skivan har tillhört vårt referensmaterial länge. Jills vackra, dis-

tinkta och luftiga röst är svår att återge, oav-
sett om den sjunger solo eller körar. Och när 
musiken dessutom har djupa basrytmer, 
kombinerade med fina synthslingor, så skiljer 
hennes röst verkligen agnarna från vetet. Så-
dan här musik avslöjar också om högtalarna 
går djupt i basen eller om de bara ger ett 
falskt intryck av mycket bas. 

Diana Krall
”Love Scenes”
Den här skivan innehåller, förutom Dianas röst, bara tre instrument: kontrabas, 
gitarr och piano. Men tro inte att frånvaron av trummor gör det lätt att återge 

den här skivan riktigt bra! Med så få instrument får ljud-
teknikerna en möjlighet att mixa varje instrument mer 
dynamiskt och med fler intakta klangfärger, än när ljud-
bilden är proppfull med instrument. Skivan är mycket 
välmixad och bara riktigt bra hifi-anläggningar lyckas få 
fram musikens magi. Lyssna speciellt på kontrabasen 
och pianot, som lätt kan låta lite avhuggna.

Seal
”Best: 1994–2004”
Kritikerrosade Seal har släppt sin första samlingsskiva. Det är en dubbel-

CD med originalversionerna av de 12 största 
hittarna, blandat med nyinspelade akustiska 
versioner och coverlåtar. Seals musik är melodi-
ös pop som står i stark kontrast till dagens mer 
ytliga popsnören. Albumet innehåller många 
godbitar för anläggningen och passar ypperligt 
för att testa basegenskaperna. Prova, så förstår 
du vad vi menar!

Testmaterialet

Det finns knappt några gränser för vad en 
modern högtalare ska kunna återge. 
Den matas med allt från finstämda kvin-

noröster i triojazzformat till explosiva actionfil-
mer i hemmabion, alltså milt sagt varierande ar-
betsuppgifter. Gemensamt för dem är att de 
ställer höga krav på högtalarens tonala och dy-
namiska egenskaper.

En budget på 10 000 kronor innebär att 
man måste göra kompromisser. Någon helt full-
komlig allroundhögtalare finns helt enkelt inte i 
den här prisklassen. Det finns ju trots allt högta-
lare som kostar fem och tio gånger så mycket 
som också har sina starka och mindre starka si-
dor. När man väljer högtalare så bör man först 
och främst tänka på musiksmaken och de per-
sonliga behoven. Den som oftast lyssnar på låg-
mäld kammarmusik köper antagligen något helt 
annat än den som brukar ösa på för fullt med 
Black Metal-skivorna…

Varför golvhögtalare?
Den här gången har vi tagit oss an sex golvhög-

talare. Men det betyder inte att en golvmodell 
nödvändigtvis är rätt för alla. Vår erfarenhet av 
stativhögtalare i den här prisklassen är att de 
ofta är stråt vassare i diskant- och mellanregist-
ret, och de brukar dessutom försvinna bättre i 
ljudbilden. Men en golvhögtalare har en större 
kabinettvolym och oftast större baselement och 
spelar därför bättre och djupare bas. En golv-
högtalare kan alltså ge musiken ett bättre fun-
dament att vila på.

Tyvärr är det ofta så att golvhögtalarnas fram-
åtanda i basregistret sker på bekostnad av mer 
kabinettresonanser och större tempoproblem. 
Och i den här prisklassen riskerar man att få mer 
kvantitet än kvalitet i basen. Om det över huvud 
taget ska vara någon vits med en golvmodell så 
måste man ju få kvalitet för hela slanten.

Flera faktorer
Tänk också på att valet av högtalare bör göras 
med tanke på lyssningsrummets akustik och 
storlek. Ett vardagsrum på 50 kvadratmeter krä-
ver en helt annan högtalare än ett på 15 kva-

dratmeter om det ska kunna fyllas med bas. För-
stärkaren som ska driva högtalarna kommer 
också att påverka slutresultatet. Det går inte att 
blåsa liv i ett par tungdrivna golvhögtalare med 
stora baselement om förstärkarekrafterna sinar! 
Om högtalarna ska anslutas till en flerkanalsför-
stärkare som dessutom ska driva fyra andra hög-
talare samtidigt, eller om man planerar att an-
vända en potent och strömstark stereoförstärka-
re, bör också påverka det slutliga valet.

Varierat utbud
Att en golvhögtalare kan se ut på många olika 
sätt visar våra sex kandidater tydligt. Den fysiska 
framtoningen varierar mycket, från KEF:s kom-
pakta till DALI:s och PSB:s storvuxna represen-
tanter. Basportarna sitter på både fram- och 
baksidorna, det är stora skillnader på membran-
materialen, och Klipsch skiljer sig från mängden 
genom att använda en horndiskant. 

Vad allt detta betyder för ljudkvaliteten och 
vilken högtalare som är bäst på vad, tänker vi ta 
reda på i detta nummers stora högtalartest.
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OUTSIDERN
Svenska DLS har varit synonymt med välljud för bilstereo 
i många år. Inte anläggningar med fyra 15-tummare och 
tusentals watt i bagageluckan, utan sådana som återger 
ett naturtroget ljud. Efter att ha sopat hem massor av täv-
lingar och tester siktar nu DLS på hemmabiomarknaden. 
Förväntningarna var skyhöga när vi kopplade upp nykom-
lingarna R55 i testrummet…

DLS R55 är en 2,5-vägshögtalare med en 1-tums diskant och två 5-
tums baselement. Detta är en av de dyraste högtalarna i testet, men 

kvalitetsintrycket är faktiskt bättre än vi är vana vid i den här prisklassen. 
Kabinettet har äkta träfaner och lådan är mycket solid och väldämpad. 
På baksidan finns basreflexport och terminaler för biwiring. R55 är ut-
vecklad och tillverkad här hemma i Sverige. DLS gör även elementen själ-
va, och de utformar dem med hjälp av sin långa erfarenhet av välljud i 
bilstereobranschen. 

Stjärnor i sikte
Diana Kralls skiva var det första som R55 fick prova på, och det tog 
inte många sekunder innan testpanelen nickade instämmande. Det lå-
ter nämligen förvånansvärt bra. R55 gräver fram ett överflöd av detal-
jer i ljudbilden. Diana Krall står som fastspikad mitt emellan högtalarna 
och hennes speciella röst återges med en förbluffande klarhet och dy-
namik. Den finkorniga diskanten gör att R55 är mycket behaglig att 
lyssna på även på höga volymer. Mellanregistret är osedvanligt öppet 
och ofärgat – fullt i klass med långt dyrare högtalare, och en klar för-
bättring jämfört med testets övriga deltagare. Detta beror tveklöst på 
ett mycket välkonstruerat kabinett och framför allt en på hög kvalitet 
på högtalarelementen. Verdi-operan visade också att R55 är en kom-
petent förmedlare av klassisk musik.

Stram bas
Vi var väldigt spända på att se hur DLS hade fått till basregistret. 
Med tanke på det goda resultatet med Diana Krall och Verdi vågade 
vi inte ha för höga förhoppningar. DLS har uppenbarligen siktat på 
en stram och detaljerad musikåtergivning istället för lyssningsglädje 
och fullt ös. Eller...?

Våra fördomar kom raskt på skam när vi satte på Jill Scotts 
”bastest-skiva”. R55 går faktiskt förvånansvärt djupt! Basen är 
rapp och exakt, och det går att spela mycket högt innan basele-
menten tappar kontrollen. Vi insåg också att R55 ställer högre 

krav på förstärkaren än de övriga högtalarna i testet. För att få en 
så hög ljudkvalitet som möjligt har DLS använt sig av väldämpade 

element med styva upphängningar. Det ger en stramare och mer för-
utsägbar återgivning, men det betyder också att högtalarna blir tyngre 
att driva. R55 kom ännu mer till sin rätt när bytte ut förstärkaren mot 
en som var en storlek större. 

DLS R55
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T65 är toppmodellen i PSB:s Image-serie, och en trevägshögtalare med 
tre 6,5-tums baselement och en 1-tums diskant. Det översta basele-

mentet tar sig också an mellanregistret. Varje element har sin egen bas-
reflexport som sitter på fronten, vilket innebär att högtalarna kan ställas 
närmare bakväggen utan att basen blir grumlig. Det kan vara en fördel 
om högtalarna ska stå i ett mindre rum. Vi upptäckte också ganska så 
fort att bas inte direkt var någon bristvara hos T65…

Muskler
Ett sådant tryck! PSB var den första högtalaren vi testade, och den satte 
standarden med Seals samlingsskiva. Vi har haft många tuffa högtalare i 
vårt testrum, men även renodlade partyhögtalare skulle kunna lära sig 
ett och annat av T65. Basen sitter som gjuten och känns ordentligt i mel-
langärdet, precis som på en bra livekonsert. Här går det minsann att dra 
på ordentligt utan att högtalarna tappar kontrollen och låter ansträngda.

Efter att ha lyssnat på Jill Scott så kunde vi konstatera att basen går 
mycket djupt. Det finns högtalare som har ett mer välbalanserat basre-
gister, och det kan verka som om PSB har justerat basportarna för att ge 
en liten extra skjuts runt 60–60 Hz. I vårt testrum fick T65 en märkbar 
”partypuckel” i basen, och det lät tufft på popmusik men något överdri-
vet på mer krävande skivor. 

Inget tjafs
En så här stor högtalare skulle lätt kunna få problem med resonanser, 
men PSB har varit noggranna och konstruerat ett väldämpat och stabilt 
kabinett. De här högtalarna håller alltså tyst när de ska göra det. T65 
befinner sig utan tvekan på en mycket acceptabel hifi-nivå och har få 
uppenbara svagheter. 

Mellanregistret är öppet och detaljerat. Diana Krall kommer fram i 
all sin prakt, och kontrabasen är väldefinierad i bakgrunden. Röster har 
tydligen prioriterats, för T65 utmärker sig med en tydlig återgivning av 
mans- och kvinnoröster i alla musikstilar. Det finns inte heller mycket 
negativt att säga om den särdeles friska diskanten som inte döljer nå-
gonting. Det kan till och med bli lite för mycket av det goda om inspel-
ningen är av det ljusa slaget. 

Klassisk musik kan bli en aning gnällig i de kraftigaste partierna 
på grund av den tuffa och direkta spelstilen. Däremot blir det full 
utdelning på pop, hip-hop och R’n’B! Här tillhör PSB de allra mest 
underhållande högtalarna vi hört. Låt gå för att T65 inte är den 
mest neutrala högtalare i testet, men med vanlig modern musik är 
den en av de bästa

MONSTRET
Testets avgjort största högtalare kommer från Kanada. 
PSB T65 lyckades nästan blåsa testpanelen ur soffan – 
precis som vi vill ha det!

PSB IMAGE T65
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Ända sedan 1946 har Klipsch Audio 
Technologies försökt fullända 

hornhögtalaren, och då särskilt horn-
diskanten. Principen bygger i korta or-
dalag på att elementet sitter i en ”tratt” som förstärker ljudet, precis som 
en gammaldags megafon. På detta sätt får man en högre effektivitet 
och en mindre förvrängning.

RF25 är en tvåvägshögtalare med ett 6-tums diskanthorn och två 6-
tums basar. Kabinettet verkar vara relativt stabilt och finishen är av vinyl. 
På baksidan av högtalaren finns terminaler för biwiring och en av de 
största basreflexportar vi någonsin sett. En 1,5-liters PET-flaska får plats 
utan problem. Här ska det tydligen flyttas luft!

Skakar loss
Med Jill Scott i CD-spelaren stiftar vi fort bekantskap med RF25:s base-
genskaper. Basen är ordentligt fet och går tillräckligt djupt för de flesta. 
De pulserande rytmerna är inte lika hårdslående som hos PSB, men är å 
andra sidan jämnare fördelade och saknar ”partypuckeln”. Den stora 
basporten på baksidan ställer vissa krav på placeringen. Högtalaren pas-
sar bäst i större rum där den kan få lite plats till bakväggen, annars kan 
basen lätt blir lite för dominerande. Lyckligtvis stramar det till sig or-
dentligt när volymen höjs. Detta är uppenbarligen en högtalare som är 
byggd för att spela högt! I bästa Klipsch-anda är den mycket lättdri-
ven, så förstärkaren behöver inte vara den allra kraftigaste så länge 
den låter bra.

Obesvärat horn
Den största positiva överraskningen är dock hornljudet. Eller rättare 
sagt frånvaron av hornljud. Vi har hört alldeles för många horndiskan-
ter som låter skrikande och vassa. RF25 visar dock att utvecklingen 
går framåt med raska kliv, och det går faktisk inte att höra någon 
form av hornljud alls. Men det betyder inte att RF25 inte skiljer sig från 
mängden. Vi har nämligen sällan hört en så bra sammanhållning mel-
lan diskant och mellanregister. Hornet täcker ett stort frekvensregister 
och reagerar blixtsnabbt. Det hela låter helt klart annorlunda än med 
vanliga hifi-högtalare. Diana Krall hamnar visserligen lite längre bak i 
ljudbilden och låter inte lika skarpt och tydligt som vi hade förväntat 
oss med en horndiskant. Det är uppenbart att förvrängningen är mini-
mal. Men det kommer ändå att vara en viss skillnad i ljudkaraktär mel-
lan horn och traditionella diskant- och mellanregisterelement, som 
inte är lika sömlösa i övergången. Det går inte att klaga på ljudbilden, 
den sträcker sig långt på bredden och i djupet.

Finkänslig
RF25:s mer finkänsliga egenskaper sattes också på prov av klassiska 

kompositörer. Här var Klipsch ingen förhandsfavorit, men det visade 
sig att Verdi-operor faktiskt var en av dess starkaste sidor! Där kom 

nämligen de dynamiska förmågorna verkligen till sin rätt.
Mellanregistret får en ordentlig pondus, diskanten är mycket fint 

utsträckt och bevarar kontrollen även i de kraftigaste partierna. Klipsch 
har också, inte oväntat, den bästa återgivningen av mässingsblåsare av 
samtliga högtalare i testet. Kan det ha någonting med diskanten att 
göra, månne?

För USA:s största högtalartillverkare är det horn som gäl-
ler. Så har det alltid varit. Med den senaste generationens 
horndiskant utlovar Klipsch RF25 mer fart och fläkt i mu-
sikanläggningen. Infriar de löftet? 

KLIPSCH RF25

HORNMÄSTAREN
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KEF håller sig som vanligt till sitt UniQ-koncept där diskantelementet 
är placerar i mitten av mellanregistret. Fördelen med denna lösning 

är en nästan perfekt integration av de båda elementen. Dessutom fung-
erar mellanregistrets membran som ett horn för diskanten, vilket ökar 
känsligheten. Nackdelen är att diskantåtergivningen kan bli olinjär efter-
som den påverkas av mellanregistermembranets rörelser. Ofta går en del 
övertoner förlorade.

Mer försiktig
Som alla verk av Giuseppe Verdi är ”Nabucco” mycket dynamisk och 
överväldigande på alla sätt. Pizzicato-knäppningarna på fiolerna i upp-
takten låter krispiga och mycket distinkta längst bak i orkestern. Där PSB 
låter väl friskt i toppen, svarar KEF med en mer försiktig diskant. Den är 
en aning gråare och plattare längst upp, men upplevs som mer naturlig. 
Instrumentens övertoner hänger ihop sömlöst med grundtonerna, så det 
är nästan omöjligt att höra var någonstans diskanten slutar och mellan-
registret tar vid. Q4 låter dock lite stressad jämfört med DALI, DLS och 
PSB, som alla låter som om de har ett större kraftöverskott. Celloknäpp-
ningar hamnar lite i gråzonen när fioler och altfioler trycker till, och det 
låter en gnutta ansträngt i de svåraste partierna.

Det är tydligt att gitarren på Diana Kralls skiva spelas genom en 
rörförstärkare. Värmen kommer fram tydligt, och jämfört med PSB 
låter det mer tilltalande. I den här lilla högtalaren har KEF inte gått i 
fällan och höjt nivån på mellanbasen för att ge ett intryck av att 
högtalaren är större än vad den är. Kontrabasen har en fin attack 
och bra kropp. Jämfört med PSB hörs det fler klangfärger. Över- och 
undertonstrukturerna är bättre tillvaratagna, och dessutom hörs fär-
re kabinettresonanser.

Paradox
Kören på skivan ”Who is Jill Scott?” är bred och väl differentierad. 
Ride-symbalen klingar ut lika väl som med PSB, men inte lika väl som 
med DALI. Jills röst är bestämd och rakt på sak, utan att bli hård. Q4 
har ett tjusigt nedre mellanregister, och paradoxalt låter denna lilla 
högtalare bättre än testets största högtalare från PSB på den här musi-
ken. Skivan avslöjar också att KEF-högtalarna går djupare i basen, trots 
det lilla kabinettet. 

Seals ”Crazy” är inte på långa vägar lika fysisk som med PSB och 
det saknas lite tempo. Men hans röst är finare och mer sofistikerad. 
Ljudbilden är stor, men inte spökligt genomskinlig som med DALI. Ba-
sen är å andra sidan stramare och Q4 har en mycket faskorrekt återgiv-
ning av musiken. 

LITEN TUVA 
kan välta stort lass

KEF Q4 har ett kabinett med en inre volym på runt 30 liter 
och är definitivt testets minsta och billigaste. Det slanka 
utförandet och de kurviga linjerna gör den till en riktigt 
läckerbit, som många säkert uppsakttar.

KEF Q4
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Suite 2.8 är en 2,5-vägshögtalare. Den har tre element, och de två sto-
ra basarna hjälps åt att spela bas- och mellanregister. Diskanten tar 

hand om de högre frekvenserna själv, medan de två 6,5-tumsbasarna 
spelar de lägre. Mellanregistret återges bara av det översta baselementet, 
för att ge ett mer sammanhängande ljud.

Spöklikt
Efter bara fem sekunder av synth-introt på Seals ”Crazy” får vi höra tes-
tets mest transparenta ljudbild. Den är nästan spöklik! Övre mellanregist-
ret och diskantregistret påminner närmast om en elektrostathögtalare. 
Ljudbilden är extremt öppen och bred, och den breder ut sig i rummet 
samtidigt som den försvinner långt bakåt mot horisonten. 

Det är bara när rytmerna sätter igång som vi påminns om att vi fak-
tisk befinner oss i prisklassen under 10 000 kronor. Basrytmerna är lite 
sega och mjuka jämfört med utmanarna från PSB och DLS. Men jodå, 
Suite 2.8 kan pressas hårt och de säger inte nej till en fest eller två. Här 
finns det både fart och fläkt, och trivselfaktorn är väldigt hög. 

Seals röst är perfekt placerad i mitten, och diktionen i det övre mel-
lanregistret överträffas bara av DLS-högtalaren. Men diskanten hänger 
ihop med mellanregistret på ett ännu mer övertygande sätt än med DLS. 
Det finns knappt ingenting att klaga på från mellanregistret och uppåt.

Distinkt
Diana Krall bekräftar kvaliteterna. Hon låter mer naturlig än med någon 
av de andra högtalarna. Pianot är också mycket sammanhängande. Ras-
pandet på kontrabasens strängar är distinkt och klangfärgerna i det övre 
registret kommer fram fint. 

En bit ned låter det lite mjukt och dynamiken är inte överväldigande. 
De tjockaste bassträngarna får inte samma intensitet som de tunnare. 
Det kan kanske verka som om baselementen tappar andan när ljudvoly-
men vrids upp så mycket att grannarnas sömn störs, men de gör det inte 
– åtminstone så länge musiken inte blir alltför komplex. Som med Verdis 
”Nabucco”. För att få fram de tystaste partierna på denna inspelning 
måste ljudnivån vara hög, och då blir det problematiskt i de mest inten-
siva partierna där tubor och kontrabasar går hand i hand mot domeda-
gen... Då är det inte bara i basen som högtalarna ebbar ut, utan i resten 
av frekvensregistret också. Suite 2.8 har alltså inte riktigt samma dyna-
miska kvaliteter som Klipsch eller PSB.

På mindre intensiva stycken är vi dock mycket imponerade av 
DALI:s precisionsarbete med placeringen av instrumenten, de breder 
ut sig som på en tredimensionell scen. Vi bör kanske också tillägga 
att högtalarna klarar att pumpa ut massor av energi på normal pop-
musik. Då blir basen ordentligt fysisk och man behöver inte vara rädd 
för att dra på lite grann!

ALLÄTANDE  
musikälskare
2.8 är modellbeteckningen på den största högtalaren i 
DALI:s Suite-serie. Den är ordentligt stor, men har ett 
tilltalande utseende. Och ljudet? Lysande på nästan 
alla sätt!

DALI SUITE 2.8
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Med 85 centimeter i strumplästen är detta testets näst lägsta högta-
lare. Men de två baselementen på 6,5 tum lyckas ändå få fram 

kontrabasens och pianots viktiga grundtoner. För att få en så bra över-
lappning som möjligt mellan bas och mellanregister har Quad valt en 
2,5-vägskonstruktion, där det översta baselementet spelar bas och mel-
lanregister, medan det understa bara spelar bas. 

Vid första anblicken verkar basmembranen ganska så billiga. De för 
tankarna till Prosons enklaste högtalare. Men detta är faktiskt tämligen 
påkostat Kevlar-material, som vi vet har fina musikaliska egenskaper.

Behöver ström
22L tillhör inte testets mest lättdrivna högtalare, tvärtom. Bara DLS-hög-
talarna ger mindre ljud per watt än dessa. Det betyder dock inte att de 
kräver all världens effekt för att spela fint, Denons PMA-1500 mkII för 
6 500 kronor räcker långt.

Verdis ”Nabucco” låter stramt och bestämt i hela registret. Mäss-
singsinstrument får en bra intensitet och basinstrumenten är ganska så 
auktoritära. Högtalarna är en aning tunna i mellanbasen, men de är stra-
mare än DALI:s. 

Saftigt
Jill Scotts musik låter lite mjuk och temposvag i djupbasen. Det låter mer 
saftigt och tungt än lekfullt och sprudlande. Perspektivet är också snäva-
re. Ride-cymbalen hamnar nästan i mitten, medan den dras ut en bra bit 
mot högersidan med DALI och DLS.

Det saknas rent allmänt lite luftighet i basregistret och det finns en 
liten puckel i det övre basregistret. Högtalarna går dock ganska så djupt. 
En basslinga på Scotts låt ”Gettin’ in the Way” antyder att detta kanske 
är testets djupaste bas. Men basresponsen är något ojämn. Det verkar 
nästan som om högtalarna har justerats för att ge mer bas än vad kon-
struktionen egentligen klarar. Men det fungerar fint på pop och R’n’B, 
och på klassisk musik är det helt godkänt.

Diana Kralls piano har en mörkare klang än med de andra testdelta-
garna. Det låter lite matt längst upp, samtidigt som det inte är lite brett. 
Kontrabasens anslag är inte heller lika distinkta och spröda. Basen låter 
nästan lite våt.

Seals musik låter lite sluten. Kören och hi-haten är lite matta längst 
upp, och synth-introt hanteras inte lika silkeslent som med DALI, KEF el-
ler DLS. Man skulle kunna säga att ljudbilden målas med en ganska så 
bred pensel.

VARKEN PARTISKT
eller magiskt

Brittiska Quad har övertygat oss gång på gång. I High End-
klassen har de några av världens bästa högtalare, och de 
billiga stativhögtalarna tål också hård konkurrens. Därför 
är vi nyfikna på att se vad en golvhögtalare för 10 000 har 
att komma med!

QUAD 22L
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Slutsats

Leken ”Snurra flaskan” är ett dåligt 
sätt att välja högtalare på. Skillna-
derna mellan de olika högtalarna är 
alldeles för stora för det. Detta test 
har visat att det går att få många 
trevliga musikstunder med en golv-
högtalare kring 10 000 kronor, men 
vi konstaterar ännu en gång att 
egenskaperna varierar.

Quad 22L

Klart godkänd
Den här högtalaren gör ett bra jobb på all 
slags musik, men någon magi återskapar 
den inte. Medan Klipsch RF25 är ganska så 
fet och mjuk, låter Quad 22L stramare men 
lite mattare. Diskanten är en 
aning instängd och är inte 
av samma klass som DALI:s 
och DLS. Basen är dessutom 
lite seg. Holografin är bra, 
men inte optimal. Ljudbil-
den trotsar aldrig högtalar-
nas fysiska placering, och 
det låter lite kompakt. Men 
detta är trots allt en högta-
lare som inte gör några 
större fel. Ett plus i kanten 
för att 22L utgör en enkel 
belastning för förstärkaren. 

NÅGOT FÖR VARJE SMAK
Klipsch levererar som vanligt många decibel för 
pengarna, men basen är inte lika bestämd och 
tempostark som PSB:s. Den som är mer intresse-
rad av detaljer och hifi-korrekt ljud bör satsa på 
den stora överraskningen DLS R55, med kvalite-
ter som är sällsynta i prisklassen. Minst och mest 
lättplacerad – men också avgjort billigast – är KEF 
Q4, som fungerar bra på det mesta så länge 
man inte måste spela högst i kvarteret. Och om 
man vill ha bra finish och ett läckert utseende så 
bör man titta närmare på Quad 22L.
Det är skoj med valmöjligheter! 

Därför är det svårt att peka ut någon solklar 
vinnare. Som vi nämnde i inledningen lö-

nar det sig alltid att välja efter sina egna musik- 
och underhållningsbehov. 

Om vi ska våga oss på en grovsortering av 
testdeltagarna så utmärker sig Klipsch, PSB och 
DALI som mest ”Bang for the Bucks”, medan 
KEF, Quad och DLS tillhör den lite mindre störiga 
sorten. Är det hemmabio i alla kanaler, med 
mesta möjliga action och fart som gäller, då gör 
DALI Suite 2.8 (som du kan läsa mer om i en an-
nan artikel i detta nummer) ett lysande jobb. 

PSB Image T65

Det tuffa alternativet
PSB T65 är en mycket lyckad högtalarkon-
struktion som spelar det mesta med stor 
övertygelse och stort engagemang. Den pas-
sar särskilt bra till modern popmusik där den 
hårda basen verkligen kom-
mer till sin rätt. Det är knap-
past den mest ”hifi-korrek-
ta” högtalare vi har hört, 
men jösses vad roligt vi hade! 
Om du tycker om att spela 
högt, har en musiksmak som 
drar sig åt det tyngre hållet, 
eller vill ha en kompetent 
fronthögtalare till hemmabi-
on, är T65 ett bra val.

 Klipsch RF25

Mångkonstnären
Klipsch har ännu en gång levererat en 
mycket spännande högtalare i den här 
prisklassen. RF25 är ett alternativ för alla 
som vill ha en bra allroundare som kan 
spela riktigt högt. RF25 ut-
märker sig med en engage-
rande och direkt, men sam-
tidigt behaglig, spelstil som 
är mitt i prick för de flesta 
och som passar till all slags 
musik. Klipsch har naturligt-
vis även center, subbas- och 
bakhögtalare i samma serie 
för de som vill utöka till fle-
ra kanaler. En sådan hem-
mabio lär nog bli en av de 
tuffaste på gatan!
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HÖGTALARTEST
Test av 6 högtalarpar



KEF Q4 PSB Image T65 Klipsch RF25 DALI Suite 2.8 Quad 22L DLS R55

Högtalare:

Data:

Baselement: 5,25 2 x 6½ 2 x 6 ½ 2 x 6½ 2 x 6½ 2 x 5

Mellanregister: 5,25 1 x 6½

Diskantelement: 3/4 1 6 (horn) 1 1 28 mm

Frekvensomfång: 42 Hz–27 kHz 30 Hz–23 kHz 45 Hz–20 kHz 37 Hz–25 kHz 30 Hz–24 kHz 42 Hz–25 kHz

Basreflexport: Front Front Baksida Front Baksida Front

Höjd: 82 cm 96,5 cm 98,8 cm 105 cm 85 cm 103,4 cm

Bredd: 18 cm 50,8 cm 21,6 cm 20 cm 20,5 cm 17 cm

Djup: 25 cm 20,3 cm 35 cm 36 cm 27,8 cm 28 cm

BETYG (1-10)
Diskant: 8 8+ 8+ 9 8- 9

Mellanregister: 9 8+ 8+ 9 8 9+

Bas: 8 9 8+ 8 7 9

Djupbas: 7 9- 8+ 8 7 9

Sammanhållning: 9 8 8 9 8 9+

Dynamik: 8 9 9+ 8 8 9

Upplösning: 8 8 8+ 9+ 7+ 9+

Ljud totalt: 8+ 8+ 8+ 9- 8- 9+

Användning: 9 9- 9 9 8 8

Kvalitetsintryck: 8 9 9 9 8 9+

Totalbetyg: 9 8+ 8+ 9 7+ 9

Pris:
Importör:
www:

5 990 kr
GP Acoustics
kef.com

9 995 kr
Interconnect Nordic
www.psbspeakers.com

10 495 kr
Nettodirekt
nettodirekt.com

9 496 kr
Hi-Fi Klubben
hifiklubben.se

9 900 kr
Opus 3 Records
quad-hifi.co.uk

10 500 kr
DLS
dls.se

Passar bäst till

Små rum

Stora rom

Budget-hifi

Komponent-hifi

High end-hifi

Budgetsurround

Komponentsurround

High end-surround

  

DLS R55

Hifi-kometen
DLS R55 har testets mest hifi-korrekta ljud. 
Detta är en mycket välgjord högtalare med 
upplöst diskant, ett friskt mellanregister och 
en stram och dynamisk bas. R55 ställer 
dock högre krav på förstärkaren 
än de övriga deltagarna, men 
det brukar ju vara så att de bäs-
ta högtalarna kräver en så bra 
elektronik som möjligt. Medan 
de övriga högtalarna klarade sig 
bra med en strömstark 50-wat-
tare, kräver R55 nästan det 
dubbla för att ge sitt allra bästa. 
Men med tillräckligt med effekt 
och en bra signalkälla ger R55 
full valuta för pengarna och sva-
rar med en ljudkvalitet som vi 
inte är vana vid i 10 000-kro-
norsklassen!

Bästa allroundaren
KEF Q4

Liten och bra
Storebror KEF Q5 lyckades riktigt bra hos oss 
för ett par år sedan. Men vi tycker faktisk att 
Q4 låter bättre. Den har färre kabinettreso-
nanser och låter mer neutralt, särskilt i basre-
gistret. Q4 är också rappare och 
mer distinkt. Jämfört med de an-
dra högtalarna är den lite gråare 
och mattare i diskantregistret, 
men å andra sidan integreras det 
helt perfekt med mellanregistret. 
Stereoperspektivet är förvånans-
värt bra. Musikens beståndsdelar 
urskiljs bättre än med exempelvis 
PSB och Klipsch. En lysande all-
roundhögtalare som kanske inte 
riktigt når hela vägen fram till 
DALI och DLS på den del områ-
den, men den passar nog bättre i 
många vardagsrum.

Bästa ljudet DALI Suite 2.8

Mycket för pengarna
En nästan spöklikt transparent och högupp-
löst ljudbild i kombination med ett bra tryck 
gör Suite 2.8 till en utsökt allroundhögtala-
re. Bara en annan högtalare i testet gör lika 
bra ifrån sig på nästan allt, och 
det är DLS R55 – även om den 
kostar en tusenlapp mer och 
kräver en dyrare förstärkare 
för att fungera ordentligt. En 
anläggning med DLS R55 blir 
alltså betydligt dyrare, särskilt i 
hemmabion där det behövs 
fem högtalare, och DALI är 
därför en mycket mer budget-
vänligt högtalare. Suite 2.8 ger 
synnerligen mycket för peng-
arna, alldeles oavsett musikstil 
eller filmgenre. 
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