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Arendal Sound Subwoofer 1
Spesielt anbefalt

KOMPAKT, 
SPILLEVILLIG OG ALLSIDIG
Det finnes mange subwoofere dere ute, og det skal mye til for å skille seg 
veldig fra konkurrentene. Kravet blir at den må ha flott lyd, riktig utstyrs-
pakke, være godt bygget og den må ha den beste prisen. Denne testen er 
publisert i sin helhet på våre hjemmesider. Klikk hvor som helst på denne 
siden for å lese hele testen!

En ting er å lage volum. 
Det er det mange sub-
woofere som klarer, men 

det å spille brukbart høyt uten 
støy, resonanser og fløytelyder 
fra bassporten er en utfor-
dring. Det siste slipper man jo 
uansett på Subwoofer1 i og 
med at den er en trykkammer-
konstruksjon, men den er 
stille, stram og kontrollert, og 
den er det nesten helt ned til 
den absolutte bunnen. 

Så hvordan låter egentlig 
en bra subwoofer? Det er vel 
egentlig snakk om hvordan 
en god subwoofer ikke låter. 
Her er det lite støy og impo-
nerende lite forvrengning, 
elementet er godt kontrollert 
slik at de stopper når det skal, 
og faseforløpet er slik at den 
er enkel å skjøte sammen med 
resten av anlegget.  

Konklusjon 
Jeg er imponert over hva 

Arendal har fått til med Sub-
woofer1. Den er fleksibel, 
veldig allsidig og lett å inte-
grere. I prisklassen utfordrer 
den absolutt alt annet på 
markedet, og er vår foreløpige 
referanse i prisklassen under ti 
tusen kroner. Den gjør alt den 
skal med imponerende presi-
sjon og tyngde, og spiller mer 
enn høyt nok for de fleste 
som ikke har et godt isolert og 
spesial-dempet rom.

Tekst: Håvard Holmedal

VI LIKER:

VI LIKER IKKE:

• Stram og flott lyd
• Tempo og presisjon

• Noen ønsker seg sikkert  
 en enda lekrere sub i stua

Arendal Sound Subwoofer 1
PRIS: Kr. 8.000.-
IMPORTØR: Arendal Sound
LINK: www.arendalsound.no

STEREO+ MENER: Arendal 
Sound Subwoofer 1 er uten tvil 
et funn til prisen.
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