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PMC TWENTY5.23I

QLN PRESTIGE THREE

Et lite basselement på 14 cm som også spil-
ler mellomtone og et diskantelement i et 
lite gulvstående kabinett er en oppskrift 

mange høyttalerprodusenter har brukt. PMC 
sin variant er å ha en lang kanal bak bass/mel-
lomtone-elementet som ender opp i en åpning 
nederst å fronten av høyttaleren. Det gir dy-
pere og bedre bass, mener PMC. Deres minste 
gulvstående høyttaler er nesten en musikalsk 
mirakelmaskin. 

Stereo+ 7-2020: «Med mindre du er full-
stendig dypbass-freak. Liker at det blafrer i 
buksebeina når du spiller høyt, eller har et 
veldig stort lytterom (og lommebok), er PMC 
Twenty5.23i et av de aller beste høyttalerkjøpe-
ne du kan gjøre. På veldig mye musikk kan man 
nesten lure på hva man skal med dyrere høyt-
talere enn dette. Husk bare å gi dem laaaang 
innspillingstid. Den godlyden de da leverer, er 
nemlig verdt å vente på.»

Det er ikke bare i England de kan 
lage lekre to-veishøyttalere som 
kan spille formidabel bass av et 

lite element. Svenske QLN sine Prestige 
Three leverte blant annet et lydbilde som 
nærmest vokste ut over rommets fire 
vegger. Samtidig hadde de en bass som 
sparket såpass at den gjorde om rom-
met mitt til den reneste klubbscenen når 
Deadmau5 sparket i gang med Seeya. 
Senere har jeg sett bilder av høyttalerne 
i høyglans, og da ser de fantastisk ut 
også. 

I Stereo+ nr. 9-2020 konkluderte jeg 
med at: «QLN Prestige Three er en gnis-
trende god høyttaler som gjør omtrent 
alt rett. Den mangler lufttrykket til til di-
gre basselementer og den aller dypeste 
bassen, men resten sitter som en kule, 
og holografien er fullstendig magisk.»

» Høyttalere  
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Arendal Sound 1961

Focal Chora 806
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ARENDAL SOUND 1961

FOCAL CHORA 806

Selv om det er en nedskalering på omtrent alle områder fra 
1723-seriene, leverer Tower imponerende mye detaljer og en 
svært levende og engasjert lyd, som er helt uten snerk og altfor 

harde kanter. Det er nesten litt synd å pakke den kompakte 
gulvstående høyttaleren inn i et hjemmekinoanlegg, for 
den gjør en bra jobb også som ren hifi-høyttaler. Med 
en bra integrert forsterker spiller det solid og godt, og 
prioriterer du engasjement og entusiasme er dette et 
veldig bra kjøp. 

Stereo+ 05/2020 «Arendal Sound fortsetter der 
de slapp, og har laget et høyttalersystem hvor det 
mest åpenbare kompromisset er størrelsen på 
høyttalerne. 1961-serien har alt du behøver for å 
skape en real filmopplevelse i mindre til middels 
store rom, men ikke glem at Tower også kan spille 
musikk på gledelig høyt nivå også som enslige 
musikkgjengivere i en stue. Arendal Sound har 
klart det igjen, og gjort 1961-serien til en av vin-
nerne i prisklassen. Her får du mye moro for 
pengene»!

Chora har en spillemåte som ikke ligger så veldig langt unna 
den betydelig dyrere Kanta-serien. Selv om man imellom 
disse to seriene finner både Electra og Aria, er det tydelig at 

Kanta og Chora er det siste høyttalerne som kommer fra fabrikken i 
St.Etienne i Frankrike. Det virker som 
om ingeniørene hos Focal har bestemt 
seg for å se hvor mye av lyden til 
Kanta de klarer å klemme ut av en 
serie høyttalere i den øvre delen av 
budsjettklassen. 

Stereo+ 05/2020: «Høyttalerne kan 
brukes til alt, kan kobles til omtrent 
alt unntatt de aller rimeligste forster- kerne 
og hjemmekinoreceiverne, og bryr seg knapt 
om hvilken musikksjanger du bruker å un-
derholde deg med. Focal har truffet blink, og det 
er verken overraskende eller uven- tet. 
Med Focal Chora 806 har du mulig-
het til å skaffe deg strålende lyd til 
en pris du knapt tror er mulig».

» Høyttalere  
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Monitor Audio Bronze 200

Arendal 1723 Subwoofer 1S
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MONITOR AUDIO BRONZE 200

ARENDAL 1723 SUBWOOFER 1S

De to bassene jobber godt, og strekker seg ganske dypt. På de 
aller nederste frekvensene er det ikke den stramheten og 
tonen du kan få med større og dyrere høyttalere, men det er 

ikke noe negativt å si om det som skjer fra 50Hz og oppover. Bassen 
er solid og kraftfull, og du må ikke øse på 
med krefter og watt for at høyttaleren 
skal våkne i bassen. Selv på helt lave vo-
lum klarer den å gi bra med informasjon 
i hele frekvensområdet. 

Stereo+ 07/2020: «Rundt omkring den-
ne prisklassen mangler det ikke akkurat 
høyttalere, men jeg synes likevel at Mo-
nitor Audio Bronze gjør en imponerende 
jobb med å likne på merkets langt dyrere 
høyttalere, og gjøre kompromissene så 
usynlige som mulig. Med Focal Chora 806 
har du mulighet til å skaffe deg strålende 
lyd til en pris du knapt tror er mulig».

Men uansett hva du kobler den til, og hva slags musikk eller 
film du spiller er Arendal Sound 1723 1S en oppvisning i 
stram og velfrisert bass, som ikke engang har et snev av ull 

i klangen. Kontrollen er flott, dynamikken impo-
nerende, tyngden og kraften er faktisk tem-
melig heftig, og den imponerer både i 
forhold til størrelse og pris. 

Stereo+ 7/2020: «Har du en ri-
melig subwoofer og skal oppgra-
dere, eller investere i din første 
skikkelige subwoofer, gjør du 
deg en bjørnetjeneste ved å ikke 
sjekke ut Arendal Sound. De er 
selvsagt ikke alene på marke-
det. Både SVS, REL, Klipsch, Dali 
og flere andre vil gjerne være 
med på leken, men i denne 
prisklassen er det knapt noen 
andre som leverer tilsvarende 
lydkvalitet. 

» Høyttalere  
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FILMSKAPERNES FØRSTEVALG.   
OG TIL ALLE FILMELSKERE.
Våre nyeste OLED-skjermer er laget med tanke på filmskapere og studioproffer som har film som 
levebrød og lidenskap. Hjernen bak hver eneste bilderute er den kraftfulle og intelligente 
bildeprosessoren HCX Pro, som er laget for å gjengi filmen på en måte som oppfyller filmteamets 
strenge krav med livaktige farger, dyp svart og skarphet i hver minste detalj. Panasonic OLED 
brukes som referanseskjermer i noen av verdens mest velrenomerte filmstudioer. På en slik 
skjerm kan du være trygg på at filmen vises akkurat slik filmskaperen hadde tenkt. 

Les mer på panasonic.com

A Better Life, A Better World


