
66 hemmabiotidningen.se | HemmaBio 4-2015 

I motsats till begreppet polsk riksdag anspelar Taga 
Harmony på et betydligt lugnare beteende med sin 
Platinumserie. Vi packar upp en för Sverige och oss helt  
ny bekantskap från vårt södra grannland.
TEXT THOMAS ODELTORP BILD MAGNUS FREDHOLM

digert utbud av högtalare där allt från små 
datormonitorer till 100-kilos stereofrontare och 
allt däremellan fnns representerat. Även en del 
elektronik väcker mitt intresse. 

Dagens övningar med Platinumserien känns 
som en bra aptitretare. 

Höga ambitioner
Jag kan inte undvika att dra paraleller till 
svenska XTZ, som liknar Taga bland annat när 
det gäller imhemsk utveckling och Asienpro-
duktion. Fler likhetstecken fnner jag i den höga 
fnish som möter mig vid uppackningen. Det 
här är tunga och kompakta högtalare och test-
paret levereras i en högblank vit fnish. 

Vi börjar med fronthögtalarna som sampack-
eterats i en stor kartong tung nog för två att bära.

Vikten på drygt 32 kilo styck förklaras av en 
rejält stagad låda i 15 millimeters MDF, tillsam-
mans med inte mindre än fem element, alla med 
aluminiummembran. 

Tre av membranen är till synes likadana 
baselement med en diameter på 5,25 tum. Det 
understa spelar i en basrefexkavitet, medan 
de två övre är luriga såtillvida att det ena är ett 
vanligt aktivt membran, medan det andra är en 
slavbas. 

Att kombinera basrefex och slavbas i samma 
högtalare är inte så vanligt, men ger fördelen 
att avstämningarna fördelas till olika frekven-
ser med ett bredare register som följd. De tre 
basarna spelar till 700 Hz där ett lika stort mel-
lanregisterelement tar vid. 

Det skiljer sig tydligast från basarna genom 
en massiv fasplugg istället för basarnas damm-
kåpor av traditionellt snitt. Diskanten spelar 
över 3,7 kHz och återfnns i en waveguide med 
samma slags diffuserande smågropar som vi 
återfnner i basrefexportens mynning. 

Placeringen högt upp på lådan med halv-
måneformade toppstycken i plast är tänkt att 
minska stående vågor och förbättra precisionen 
i högfrekvensåtergivningen, som ska vara god 
upp till 40 kHz. 

Centern bygger på samma tänk som fron-
tarna och har dubbla aluminiummmembran 
av samma sort som frontarna har i basen, samt 
diskant. Basrefexporten fåsar framåt så att du 
kan hänga upp högtalaren på väggen utan att 
den riskerar kvävning. 

I bakkanalerna spelar samma 5,25-tumsbas 

POLSK HIFI OCH HEMMABIOUTRUSTNING ÄR 
ingen pallprodukt på svenska hyllor och har 
heller aldrig varit. Synd tycker jag, eftersom 
landet har väldigt mycket att komma med inom 
ljudåtergivning, med såväl billigare högtalare 
som Tonsil, men också ESA, vars billigare 
modeller oftast hamnar i  medelsegmentet strax 
under High End.

Den senare tillverkarens produkter har gått 
att köpa i Sverige, och nu är det dags för nästa 
polack att ta sig över Östersjön. 

Taga startades av en grupp ljudentusiaster 
i början av 90-talet. De har satt som ljudmål 
att kombinera högupplöst och välfokuserad 
återgivning med tung basåtergivning – enligt 
egen utsago en mix av amerikanska och tyska 
konstruktionsideal. 

Huruvida Taga Harmony är polska hög-
talare eller inte kan vi givetvis diskutera, 
för tillverklingen sker i... gissa var? Just det, 
Guangdong-provinsen i Kina dit många välre-
nommerade tillverkare lägger produktionen . 

Även polska tillverkare som vill komma billi-
gare undan väljer alltså att förlägga sitt snickeri 
till Asien av kostnadstekniska skäl, medan 
högtalarna utvecklas i Warszawa.

En titt i katalogen avslöjar ett minst sagt 

POLSKUTVECKLAD 
HARMONI

i en sluten låda, och diskanten känns igen från 
resten av högtalarna. Vill du spara på utrymmet 
(och slantarna) fungerar surrounderna hyggligt 
som frontkanaler då klangbalansen rakt igenom 
är riktigt fn hos systemet.

Subbasregistret sköts av en stabbig rackare 
som heter Platinum Sub 10 v.2. En tiotummare 
med aluminiummembran spelar framåt och 
bor i en slitsportad låda med rundade kanter 
och rejäl godstjocklek. På baksidan sitter ett 
slutsteg med såväl hög- som lågnivåingångar 
och nämnda basrefexslits. 

Harmoni i motsats till dynamik?
Rubriken ovan är väldigt missvisande då dyna-
mik är en av hörnstenarna i det här systemets 
karaktär. Bett i transienterna och närvarokänsla 
i kubik, liksom hög upplevd känslighet, gör att 
Taga aldrig slutar underhålla lyssnaren då det 
är rejält ös mest hela tiden. 

Börjar vi i stereo med enbart frontarna 
inkopplade så märker jag att perspektivdjupet 
är klart bättre än vad jag är van vid i prisklassen. 
Det är inga problem att hitta bland aktörerna 
i ljudbilden, som är ganska liten och mycket 
välfokuserad. 

Frontarna är trots sin imposanta bestyckning 
slanka i basen och det är väldigt lätt att följa 

Nyckelhålsupphängningar är en enkel, men effektiv 
lösning för surroundkanalerna, och likadana beslag 
återfinns även på centern. På bilden skymtas den 
rundade kupan som huserar diskanten. 

TESTAT
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Att packa upp systemet och dra slutsatser 
redan första kvällen är inte att tänka på. Minst 
fem dygns spelande krävdes av testsystemet 
innan det började komma en antydan till inspel-
ning. Med den anmärkningen i bakhuvudet 
kopplar vi in den fulla 5.1-uppsättningen och 
börjar med att uppskatta det stabila basfunda-
mentet från subben. 

De sista oktaverna som tillförs är mycket 
välkomna då de balanserar diskantspritsighe-
ten och ger en bättre helhet. Klangmatchningen 
mellan centern, frontarna och surrounderna är 
nämast perfekt, vilket ger ett mycket välkling-
ande, om än bitvis överanalytiskt system som 
trivs med lite mörkare klingande elektronik.

TAGA HARMONY  
PLATINUM SLIM 5.1
FRONTHÖGTALARE F-90SL  
Typ: 3-vägs basrefex/slavbas 
Måt (BxHxD): 17 x 103,5 x 24,5 cm 
Vikt: 32,6 kg 
Känslighet: 91 dB

CENTERHÖGTALARE C-90SL 
Typ: Tvåvägs basrefex 
Måt (BxHxD): 52 x 15 x 18 cm 
Vikt: 5,9 kg 
Känslighet: 88 dB

SURROUNDHÖGTALARE S-90SL 
Typ: Tvåvägs sluten låda 
Måt (BxHxD): 17 x 26 x 15 cm 
Vikt: 3,3 kg 
Känslighet: 87 dB

SUBWOOFER SW-10 V.2  
Typ: Aktiv subwoofer 
Utefekt: 175 Wat 
Lågpassflter: 30-200 Hz 
Strömbrytare: Av/auto 
Fas: Steglös 
In/utgångar: Lågnivå, högnivå in 
Måt (BxHxD): 43 x 35 x 41 cm 
Vikt:  26,5 kg

Övrigt: Finns i blanksvart, blankvit, matsvart 
lack, samt svart, wengé och valnötsfanér 
Pris: 15 700 kronor i lack, 12 600 kronor i fanér 
Info: www.taga-audio.com

med i svängarna vid musiklyssning. Allt hålls 
ihop väldigt snyggt och jag imponeras av den 
utmejslade röstpresentationen. 

Högtalarna låter aldrig färgat, men har ett 
tydligt karaktärsdrag i form av en väldigt 
öppen klang. Det resulterar emellanåt i “essig-
het” i ljudet och gör att lyssning i spartanskt 
möblerade rum kan bli öronutmattande. En 
tjockare matta på golvet framför högtalarna, 
ingen invinkling mot lyssningsplatsen och 
placering cirka 20 centimeter från bakväggen 
gjorde susen i vårt rum – det går det att gotta 
sig i diskantregistrets detaljmyller i timmar. 
Taga har metallmembran, vilket vi inte får 
glömma i sammanhanget. 

Aggressiv  
nykomling i övre 
budgetklassen 
som kan ge  
konkurrenterna 
en tankeställare

Den ljusa  
klangen passar 
inte alla

Generös  
ljudåtergivning
Snyggt bygge

Subbasen har steglös faskontroll och 
delningsfiltret kan ställas så lågt som 
30 Hz. I övrigt en rätt ordinär slut-
stegspanel.

En långslagig tiotummare med metallmembran 
ger Taga Harmony 

Bi-wireterminaler med sedvanliga byglingar möter 
oss på fronthögtalarnas baksidor. Den aerody-
namiskt formade basporten med små gropar i 
mynningen är misstänkt lik B&W:s lösning för 
minskad turbulens.

Lite Ikea-känsla med fotplattor som skruvas dit 
tillsammans med spikfötter i efterhand. Den petige 
noterar att klarlacken inte riktigt lyckas täcka lådans 
nedre hörn. Ger ett lite slarvigt intryck, även om du 
inte ser det till vardags.

Efertanke

Med sin aggressiva prissättning (i synnerhet de 
fanérade alternativen) samt ovanligt högupp-
lösta och alerta ljud kan Taga Harmony ge 
konkurrenterna en riktigt tuff match. Ger du 
högtalarna gott om tid att spela in sig innan du 
dömer dem, samtidigt som du inte har något 
emot en lite ljusare klangbalans, så kan det här 
systemet mycket väl vara exakt rätt val i knappa 
femtontusenkronorsklassen. 

Riktigt välbyggt och snyggt är det också, vil-
ket inte gör saken sämre. Jag skulle egentligen 
bara önska mig en ställbar diskantnivå som gör 
att du kan matcha asketiskt möblerade svenska 
rum med för mycket efterklang bättre. n

»Högtalarna låter aldrig färgat,  
men har et tydligt karaktärsdrag  
i form av en väldigt öppen klang.«
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