TEST!

Audiovector R3 Arreté

TOPPKLASS!

Kringutrustning
MacBook Air, Roon, Tidal, Pro-Ject Pre Box RS2 Digital/CD Box RS2
T, Elac Alchemy DDP-2/DPA-2, Moonriver Audio Fågelsång Model 404,
Burmester 956 mk 2, kablar från QED och Supra
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MUSIKALISK
FULLTRÄFF!
Audiovectors 3-serie är inne på sin 8:e generation med mer än 20 år på
nacken. Nya toppmodellen R3 Arreté innehåller alla företagets senaste
ljudförbättrande knep, från stora R11 och R8.
abba
3 sn

Text Jonas Bryngelsson Bild H&M, Audiovector Mätning H&M

O

ch Hifi & Musik har i princip varit med på hela resan,
i alla fall sedan testet av M3
Signature, eller Si som den ofta
förkortades då, i nr 1/1998. Hela den uppföljande Mi3-serien vertikaltestade vi i nr
7-8/2007. I nr 10/2008 var det dags för S3
Avantgarde och i nr 1-2/2011 hela den då
nya Si3-serien.
Senaste toppmodellen SR3 Avantgarde
Arreté testade vi så sent som i nr 6/2016.
Räknar man med en mk 2-modell av M3
och en LE-modell av Mi3, är man i och med
nya R3 framme vid den 8:e generationen
serie 3-högtalare, samt förstås motsvarande
stativmodeller i R1-serien.
Mycket är sig likt och många av Audiovectors tidiga kännetecken och tekniker
finns fortfarande kvar, som uppgradringskonceptet seriens högtalare emellan, även
möjligheten att uppgradera mellan olika
generationer. Men också den ventilerade och
nogsamt filtrerade, bakåtriktade diskanten
som breddar ljudbilden och avkopplande
trepunktsinfästning av högtalarelementen.
Helt nytt för 2019 års uppställning är att
man skippat även Super-modellen och att
det sålunda bara finns en högtalare i serien
med konventionell domediskant (Signature).
Och att man därmed har endast tre högtalare per serie jämfört med förr i tiden hela
fem modeller: Signature, Avantgarde och
Arreté.

Vi valde toppmodellen Arreté, som liksom tidigare betyder den bästa AMT-diskanten men också delvis kryogenisk frysbehandling av delningsfilter och kablage,
samt några nya ljudförbättrande knep från
grundaren och konstruktören Ole Klifoths
omfattande verktygslåda.
Nya R3 Arreté är unik så till vida att den
såvitt jag förstår, innehåller alla tekniska
landvinningar från toppmodellen R11 men
också den senare, något mindre R8-högta-

laren, fast i en mindre förpackning, förstås,
när det gäller R3! Jämfört med gamla SRserien har man införlivat totalt hela 164
förbättringar på nya R3.
Liksom förr är kabinettet välstagat och
byggt i högdensitetsfiber, inte konventionell MDF, som tillsammans med droppformen och ett ännu djupare, starkare
och tyngre bakstycke avsevärt minskar
lådresonanserna. Den nya foten har 25%
bättre luftgenomströmning jämfört med
den gamla.
Men mest har det hänt på elementsidan,
förutom att man introducerar jordningssystemet Freedom Grounding från R8:an.
Rent konkret dras en kabel från en extra,
femte terminal på högtalaren till en helt
vanlig elkontakt, som däremot självklart
endast har jordblecken anslutna. Audiovector har en fin specialkabel för detta, men
den går så klart att fixa till själv om man
har lust och kan hålla fingrarna styr!
Kort sammanfattat ska systemet leda bort
och komma tillrätta med distorsion som
uppkommer genom konrörelserna och elementen emellan,
genom en speciell filterprocess
och vidare ut till vägguttagets
jord.
Kopplingen sägs ge mer än 3
dB (50%) lägre distorsion.

g
• Freedom Groundin
ept IUC
• Uppgraderingskonc
skanter
•Ventilerade AMT-di

Någon jordkabel följer inte med, så endera köper man Audiovectors påkostade
variant för 7.000 kronor, eller så tillverkar
man en själv, då det är otroligt viktigt att
endast jordblecken kopplas in på vägguttagssidan.
De nya R3-högtalarna finns i fyra olika
grundutföranden: italiensk valnöt, afrikanskt rosenträ, svart ask samt
silkesvitt.

Men som sagt, det är nog
ändå på elementsidan som det
hänt mest. Audiovector utvecklar sina element i tätt samarbete
med tillverkarna för att få dem
exakt som man vill och exakt
matcha dem till delningsfiltren.
De nya 6,5-tumsbasarna har
kraftfulla, välventilerade magnesiumkorgar, stora magneter,
talspolar i titan och koner i
Aramidfiberkomposit, en slags
lyxig variant på kolfiber.
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Den nya Arreté-diskanten och basar/
mellanregister med Aramidkoner.
Disktanten ventileras genom den
övre porten.

Basreflexporten mynnar ut i foten, som
på R3 är 25% bättre ventilerad än på
föregående SR3-modeller. Undertill sitter
spikarna i avkopplande bladfjädrar.

AMT Arreté-diskanten har i princip
hämtats från R8 Arreté och spelar upp till
50.000 hertz, med mycket god såväl horisontell som vertikal spridning, till skillnad
från ”vanliga” banddiskanter. Den bästa
man hittills gjort, enligt Ole.
Förutom neodymmagneter för maximal
styrka och kontroll har man också lagt
till en integrerad akustisk lins för en ännu
finare, mer detaljerad diskantåtergivning
och perfekt integration med basar/mellanregister.
Föga förvånande är den senaste 3-serien
den hittills också klart dyraste. Sedan vi
testade toppmodellen M3 Signature 1998
(23.500 kr/par) är priset nu mer än fyra
gånger så högt (105.000 kr/par). Sedan vi
testade den föregående SR3-seriens toppmodell Avantgarde Arreté är prisökningen
helt rimligt också mer modest, från 77.000
kronor per par upp till dagens nivå.
Vad är då de mest avgörande skillnaderna mellan olika tiders 3-serier? Först och
främst så klart kabinetten, som gått från
att vara helt vanliga fyrkantiga lådor till
elliptiskt välvda, med alla ljudfördelar (och
ökade kostnader!) det innebär, och den förändringen kom i och med S3-serien som vi
testade 2008.
Den andra stora och avgörande skillnaden är i mina ögon (och öron!) den veckade
och pulserande banddisktanten på toppmodellerna, ursprungligen utvecklad av Oscar
Heil. En så kallad AMT-diskant: Air Motion
Transformer. Den introducerades 1999 i och
med Avantgarde-modellerna. Fram till dess
var Signature toppmodellen i respektive serie.
Jag börjar med att koppla upp högtalarna tillsammans med den i sammanhanget
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lilla och ganska prisbilliga, svenska Fågelsång-förstärkaren (se test på annan plats),
men var inte alls beredd på vilket sju helvetes tryck det skulle vara i basen! Det var
nästan chockerande från så här pass ändå
nätta högtalare med bara dubbla 6,5-tummare i basen. Rent och skarpskuret var det
förstås, luftigt och fullödigt, dynamiskt och
rappt, precis som förväntat. Men basen!
Ja, de går djupt, den ringa bestyckningen
till trots, men det handlar å andra sidan inte
om några dussinelement och prislappen är förvisso
också rätt väl tilltagen. Visst, det
var väl förspänt
på småsignalsidan, med den nya
CD-transporten och DAC:en från Pro-Ject,
dessutom laddade med japanska MQA-skivor, som fullt utvecklade gav 24 bitar/352
kilohertz samplingsfrekvens… men ändå!
Jag tror faktiskt inte jag någonsin hört en så
fullödig återgivning av The Bands klassiska
Tears of Rage, med ett sådant omfång och
tryck i basen. Nästan helt osannolikt, skulle
jag vilja säga.

gjorde jag med en föga audiofil gammal
dänga som All I Really Want med Alanis
Morissette, men den visade upp skillnaderna
på ett mycket bra sätt, kan jag tycka, där
basen plötsligt blir så mycket tydligare och
mer njutbar, liksom rösten och detaljeringsnivån överlag. Hur musiken plötsligt rinner
på, utan hårdhet eller kantighet, så mycket
rundare och trevligare, men samtidigt med
mer detaljer, skärpa och nyanser. Bara så
mycket bättre, kort sammanfattat.
Under den här ”mellanperioden” använde
vi oss av Elacs nya Alchemy-enheter (försteg/endpoint och slutsteg), först utan och
sedan med jordning.
Den sista lyssningsperioden kopplade jag
däremot upp vår stadiga slutstegsreferens
Burmester 956 mk 2, och visst fanns det
mer att hämta från de här högtalarna! Jag
vet faktiskt inte om jag någonsin upplevt en
så här genommusikaliskt snabb och dynamiskt alert högtalare i vårt lyssningsrum,
som i ärligheten namn nog också storleksmässigt är nära på helt perfekt för dessa
högtalare (dryga 20 kvadrat).
Och även om Ole Klifoth inte använder
sig av Burmester-förstärkare under utvecklingsarbetet, kan man vara ganska säker på
att det är bra matchning, eftersom båda två
är något av husmärken hos Oslo Hi-Fi Center (se reportage på annan plats i tidningen)
och ofta kamperar ihop!
Under den här sista perioden av testande
lyfta ljudet till oanade nivåer, med vanligt
CD-material eller MQA-filer från Tidal via
Roon, i hela sin
prakt (Pro-Ject)
eller upp till 96
kilohertz (Elac
Alchemy).
Jag har matat
igenom spellistor
och favoritmusik
och nära nog inte kunnat sitta still i lyssningsfåtöljen. Sjunger med gör man också
gärna! Den musikaliskt medryckande karaktären gör att man gärna lyssnar på mer
taktdriven musik, även om nära på all slags
musik, inklusive komplexa symfonier, återges på bästa sätt. Astral Weeks med Van the
Man, Wrecking Ball med Emmylou, In the
Air Tonight med P.C. återges samtliga på ett
fantastiskt fint och storstilat sätt, med bra
botten, stor och luftig ljudbild.
Men det är med (ännu) mer bas- och taktorienterad musik den verkliga extasen infinner sig. Jag pratar basgången och fundamentet i Two Against Nature (Steely Dan),
trycket i Owner of A Lonely Heart (Yes)
och taktkänslan hos Daft Punks Beyond.
Men kanske framför allt känslan hos Little Walter när han sjunger om My Babe och
den totala närvaron, attacken och myllret
av detaljer i Johnny Cash så otroligt starka
version av Hurt.

”Jag tror faktiskt inte jag
någonsin hört en så fullödig
återgivning av The Bands
klassiska Tears of Rage”

Och det där var innan jag kom ihåg att
koppla in jordkabeln till respektive högtalare. Okej, visst är grundkaraktären så
klart densamma, men nu kändes det helt
plötsligt som om jag tidigare kört omkring
med handbromsen ilagd!
Det blir ett helt annat flyt i musiken,
mindre kantigt med mer bas och följsamhet,
tydligare, mer njutbart. Ojordat låter plötsligt jämförelsevis grumligt och distorderat,
utan det där härliga flytet.
Den första jämförelsen ojordat/jordat
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I många av de här spåren blir den fysiska
förnimmelsen högst påtaglig när volymratten åker upp några rejäla steg och fortplantar sig faktiskt hela vägen in i bröstkorgen,
vilket inte är illa pinkat från två 6,5-tumsbasar!
Det råder ingen tvekan om att Audiovector R3 Arreté är de bästa serie 3-högtalarna någonsin, och konstigt vore väl också
annars, med tanke på hur även priset stigit.
Kvaliteterna som dessa högtalare besitter
är obestridliga och jag skulle vilja säga att
de på många punkter tillhör toppskiktet
i högtalarvärlden, nära på oberoende av
prisklass.
De kvaliteter jag främst pratar om, är
detaljeringsgraden och skärpan, tydligheten och den helgjutet strama musikaliska
presentationen av musiken, samt den dynamiska rappheten, inte minst på mikronivå.
Allsidigheten är nära på fullständig och i
princip all musik återges på ett fantastiskt
sätt. Konkurrensen i den här prisklassen är
å andra sidan stenhård. Här finns potenta
modeller från märken som Focal, Canton,
System Audio, Sonus Faber med flera, med
flera, och många av
dessa har fler och
större element än
Detaljer, skärpa
, homogenitet
Audiovector.
Dy namisk t spän
stiga
Audiovector
Möbleringsvänli
ga
R3 Arreté ger
långtifrån mest
Lå g bang-for-b
uck-fak tor
ljud för pengarR3 Arreté är he
na, men frågan
lg jutna högtala
re
för den kräsna
är om de inte
musikälskaren
som
vet vad hen vill
ha .
ger mest och
bäst ljud per
kubikdecimeter?
Det finns med andra ord högtalare i prisklassen som spelar (ännu) kraftfullare, djupare och högre, men frågan är om någon av
dem spelar lika musikaliskt helgjutet och
engagerande?
Troligen inte…
H&M

Audiovector R3 Arreté
Pris 105.000 kr/par
Princip 2,5-vägs basreflex
Bestyckning AMT Arreté-diskant, 2x6,5-tums
kolfiberkomposit/sandwich
Nominell impedans 8 ohm
Angiven känslighet 90,5 dB
Angivet frekvensomfång 23–53.000 Hz
Angiven effekttålighet 350W
Delningsfrekvenser 320/2.900 Hz
Kontakter 2 uppsättningar + jord
Mått (BxHxD) 23x103,4x36 cm
Vikt Ingen uppgift
Info audiovector.com
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En aningen svajig frekvensgång med
tydlig svacka vid 3 kHz. Mätt framifrån
(grön) får man en tydlig diskanthöjning,
så högtalaren bör inte vinklas in alltför
mycket.

Audiovector har rätt snäll och hög impedans (grön) som aldrig går under 4 ohm.
Inte heller fasförloppet (röd) lär ställa till
några större problem.
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