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Audiovector vs. Paradigm

Allsidigt ljud
– golvhögtalare att gilla
Många brukar associera ”lättlyssnat” till mesigt och lite uddlöst. Vi
har hittat två lättlyssnade högtalare som är allt annat än mesiga.
Text Mats Meyer-Lie Bild H&M Mätning H&M

Ä

r det nåt som mer än
annat verkligen kan få
diskussionerna att hetta till
bland hifi-entusiaster så är
det utan tvekan högtalare. Okej då, det
kan också slå gnistor så att det sparkar
när samtalen kommer in på kablar...
Ofta brukar meningsskiljaktigheterna när
det gäller högtalare bero på vad de inblandade gillar för musik. För hur många gånger
har man inte stött på högtalare som verkligen kunnat ta ut svängarna med till exempel
rockmusik för att i nästa stund låta jobbigt
och skränigt med klassisk eller akustisk
musik?

Eller helt tvärtom: en storslaget dynamisk
presentation av ett klassiskt stycke som följs
av en rätt trist och intetsägande uppspelning
av säg, Otis Redding.
Själv tycker jag därför alltid att det är
bra att växla mellan många olika musikgenrer och olika typer av inspelningar för att ringa in en högtalares ljud.
Men drömmen är förstås alltid att hitta
högtalare som är så allsidiga som möjligt. Högtalare som fungerar till olika
typer av musik. Studiomonitorer brukar förstås vara framtagna för just det
här, men samtidigt också gjorda för att
vara skoningslöst avslöjande. Därför är

de sällan vare sig lättlyssnade eller lättanpassade, eller för den skull billiga.
Så att hitta högtalare i en någorlunda hanterlig prisklass som man utan problem
skulle kunna rekommendera till nästan vem
som helst är alltid något vi spanar efter.
Desto roligare då att det i somras damp ned
två nya, helgjutna och ovanligt allsidiga
högtalare. Trots prisskillnaden visade det
sig snart också att de båda högtalarna hade
mer gemensamt än man skulle kunna tro.
32.000 kr/par
Audiovector QR5	
Paradigm Premier 800F	23.000 kr/par
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Audiovector QR5

– högupplöst bastryck

D

e senaste åren har danska
Audiovector stramat till sitt
tidigare lite svåröverskådliga
högtalarsortiment. Tyngdpunkten har länge legat på den ambitiösa SRserien från 2014 och som i år fasas ut av
den helt nya R3-serien. Och det kanske
var hög tid, för 2016 seglade den enklare
mellanprisserien QR upp som en liten storspelare. Serien som ersatte instegserien Ki
är inte uppgraderbar, något som annars
är en unik och central firmaspecialitet.
När den kom, överraskande den med att

inte bara ha helt ny teknik rakt igenom
utan också att man hade kostat på med en
avancerad och blixtsnabb AMT-diskant (Air
Motion Transformer) i samtliga modeller,
inklusive minsta stativmodellen QR1 för
runt 11.000 kronor paret.
Audiovector har tagit fram en egen
variant av den här typen av diskant, som
tidigare bara satt i firmans bästa modeller. Det hypersnabba bandelementet ställer dock stora krav på att öviga element
ska kunna hänga med. Konelementen
har därför dubbla magneter, mycket lätt
talspole och en lätt, styv kon av två lager
aluminium med fiber och dämpmassa
emellan. Både mellanregister och basar är

Högupplöst diskant
Musikaliska
Kräver lite mer för att
ge sitt allra bästa

6-tums, men mellanregistret har extra lätt
kon och lite annorlunda upphängning för
att kunna delas så högt som 3 kilohertz.
Från början ingick en liten bokhyllehögtalare och mindre golvmodell i serien, men
numer finns också en vägghögtalare, en
center och en bas. I våras kom så testets
QR5, en större golvhögtalare med ett nytt,
längre och mer rektangulärt AMT-element
men med samma delningsfrekvens som hos
de övriga modellerna.
Precis som i resten av serien är byggkvaliteten hos QR5 exemplarisk. Enkel
och rent men med mycket fint detaljarbete
och finish. I sedvanlig Audiovector-anda
där stor möda alltid lagts på att minimera
kompression, är högtalaren lättdriven, om
än lite strömkrävande men ändå en snäll
last. Den nedåtriktade reflexöppningen gör
den dessutom lättplacerad och lätt att få till
en balanserad basåtergivning med.
Och är det nåt den här högtalaren visade
sig ha i överdåd så var det lågbas. Hotfull
och rumsskakande djupbas! Ja, trots Paradigms aningen större konarea och lådvolym
kopplade Audiovectors bas ett tydligare
grepp i rummet. Men skillnaden blev först
tydlig med en strömstark förstärkare och
med en storfavorit som switchande Primare
I35 kändes Audiovector istället nästan tunn
jämfört med Paradigms mustiga och fylliga
helhetsklang.
Med en förstärkare som stora Hegel
H390 fick Audiovector verkligen excellera
och visa vad man fick för de extra tusenlapparna. För den verkligt stora skillnaden
ligger trots allt inte i basen utan den hårfina
detaljupplösningen och den transientsnabba, mycket livliga artikuleringen. Det här
är vad du betalar för, men som också ställer
krav på signal- och övrig kringutrustning
för att verkligen få fram.
Men när allt stämmer är Audiovector en
varm och glimmande juvel. Letar du högtalare i den här prisklassen så får du inte
missa QR5!

BRA
KÖP!

Audiovector QR5
Pris 32.000 kr/par
Princip 3-vägs basreflex
Diskant Gold Leaf AMT 2
Mellanregister 6 tum/15 cm aluminiumsandwich
Bas 2x6 tum/15 cm aluminiumsandwich
Delningsfrekvenser 400 Hz/3 kHz
Angiven känslighet 91dB
Nominell impedans 4 ohm
Kontakter 1 uppsättning
Mått (BxHxD) 21x106x27 cm
Vikt 23 kg/styck
Info audio7.se, audiovector.com
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Paradigm Premier 800F

– fyllig homogenitet

N

ågra nummer tillbaka (nr
6/2019) skrev vi om Paradigm
Persona 3F, en tekniskt briljant
paradhögtalare fylld med unik
extremteknik, inklusive berylliumelement i
diskant och mellanregister. Förutom att oss
veterligen vara marknadens största berylliumelement, var den också utrustad med
ett sorts frontgaller med säreget utformad
perforering.
Den patenterade perforeringen är framtagen för att öka faslinjäritet genom att
hindra frekvenser som genereras längre
bak vid konens mitt att interferera med de
som genereras närmare konens ytterkant.
Den här så kallade PPA-lösningen fanns
också över diskantdomen och tillsammans
gav de Persona ett enhetligt ljud med nästan kirurgiskt knivskarp punktformighet.
Persona 3F kostade sexsiffrigt, men den
här lite märkliga gallertekniken har numer
också hittat ner till den blygsammare mellanklasserien Premier. Den lite diskret
nedtonade serien har inte bara hämtat
formgivningen utan också en del tekniska lösningar från Persona. Till exempel
använder elementen samma pantenterade
kantupphängning ART, som sägs öka slaglängden och ge hela 3 dB högre dynamik.
3-vägaren Premier 800F är störst av två
golvmodeller och en reslig best med rundad, asymmetriskt avsmalnande låda för
att minska resonanser. Beryllium finns det
förstås inte plats för i den här prisklassen,
men diskanten är gjord i samma styva
dämpade aluminiumkomposit (X-PAL)
som används i toppmodellernas basar.
Mellanregister och basar använder lätta
hybridkoner av polypropylen och kolfiber
för extra dämpning och förstärkning.
Som så många gånger förr så märks
det att Paradigm inte bara är rent tekniska konstruktioner utan att firmans
högtalare också är utvecklade med hjälp
av lyssningspaneler, i samarbete med
statliga forskningscentret NRC. Okej,
vi vet inte hur mycket blindtestlyssning
som gjorts i arbetet med Premier 800F,
men med bara några timmars inspelning märks att det här är en allroundhögtalare i ordets allra bästa bemärkelse.
Det här är så längt från vasst och hårt
tekniskt ”hifi-ljud” man kan komma, utan
att högtalaren för den skull blir beslöjad
eller odistinkt. Visst, upplösningen kan
inte tävla med Audiovectors krispigt raffinerade banddiskant, men talar vi fysiskt
muskulöst, lättlyssnat och bredspridande
ljud så får du ditt lystmäte.
Det är liksom bara att sätta igång och
spela utan att du börjar tänka på en massa
extra intrimning och passande kringut-

38

NR 9 2019

Fylligt homogena
Lättsamma
Saknar en del upplösning
och skärpa

rustning. Allt verkar funka med de här
atletiska och bredbent stadiga högtalarna. Men visst, vill man få fram lite extra
skärpa och precision ska man välja snärtig
elektronik, som till exempel från Naim.
En mer sensuell och inbjudande högtalare
får man nog leta efter för priset, även om
baksidan av myntet blir att högtalaren är
mycket förlåtande och alltså inte första
valet för den som vill ha rak monitorprecision.
Vill man däremot dras med av musiken
och kunna fylla rummet med storskaligt och
attackvilligt imponatorljud, så lär du inte
hitta nåt som kan konkurrera prismässigt
med Premier 800F.

PRISVÄRD!
Paradigm Premier 800F
Pris 23.000 kr/par
Princip 3-vägs basreflex
Diskant 1 tum/25 mm X-PAL
Mellanregister 6,5 tum/16,5 cm polypropylen/kolfiber
Bas 2x6,5 tum/16,5 cm polypropylen/kolfiber
Delningsfrekvenser 700 Hz/2,5 kHz
Angiven känslighet 92 dB
Nominell impedans 8 ohm
Kontakter 2 uppsättningar
Mått (BXHXD) 23x105x35 cm
Vikt 24 kg/styck
Info hifi-agenten.se, paradigm.com
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En uppsättning högtalarkontakter och reflexport som mynnar
nedåt mot bottenplattan.

Dubbel uppsättning kontakter hos Paradigm och
en mer konventionellt
bakåtriktad reflexport.

Slutsats
Så olika och ändå är det likheterna som
stannar kvar i minnet. Det handlar om att
båda högtalarna är generösa och verkligen
levererar varmt och härligt fylligt ljud med
den där lilla extra basattacken som kan få
hjärtat att bulta snabbare.
För att vara en till synens konventionellt bestyckad 3-vägare ger Paradigm
överraskande tydlig och exakt stereodefinition med fint djupeldsperspektiv. Här spelar
definitivt firmans patenterade fasfilter in,
som ger fint sammanhållet diskant- och
mellanregister. Det var också länge sedan
vi hörde en lika fysisk och dramatisk lågbas från en högtalare i den här prisklassen.
Tog man bort diskanten skulle många nog
ha lite svårt att skilja mellan Paradigm och
Audiovector, för så pass nära ligger de
varandra i värme och basförmåga. Audiovector går dock djupare och är tydligare
artikulerad, men framför allt finns här en
avsevärt större och mer detaljrik luftighet
i toppen.
Med enklare kringutrustning är det här
kanske inte nåt man riktigt märker, men
ju bättre förstärkare och signalkälla, desto
mer spektakulärt och öppet tredimensionellt
blir ljudet. Det märks kanske ännu mer på
akustiskt inspelad musik, men den blixtrande snabbheten och den fräcka dynamiska
stunsen hos Audiovector lär ingen ta miste
på – oavsett musikval. En allroundhögtalare
för finsmakare du inte får missa! 
H&M
40
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Audiovector har hyggligt rak frekvensgång, men tydligt stigande diskant mätt
framifrån (grön). Det mildras vid 30 grader (gul) och vid 60 (röd) syns ett tydligt
diskantfall.

Också Paradigm ger höjd diskant mätt
rakt framifrån (grön). Den mildras vid 30
grader (gul) men med ett tvärt fall som
blir ojämnare vid 60 grader (röd).

Audiovector har snäll impedans (grön).
Aldrig under 4 ohm. Inte heller fasväxlingarna (röd) under 100 Hz lär ställa till
större problem.

Paradigm har harmlös impedans (grön).
Aldrig under 4 ohm. Inte heller fasförloppet (röd) lär ställa till problem, även om
det kunde varit aningen jämnare.

