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Det går som bekant tretton pzi dussinet när det

gäller högtalare, det finns i princip hur mycket
som helst att välja på. Mycket är väldigt ström-
linjeformat och bjuder på få överraskningar,
medan annat sticker ut lite extra.

Vissa föredrar diskrcta system med inbyggda
högtalare i väggar och tak, och elektroniken
gömd i skåp. Andra vill njuta av sin anläggning
på fler plan och lägger mycket vikt även på det

visuella. Och det är för er kära vänner, som vill
ha lite mer ska vi säga estetiska, högtalarsystem
vi har plockat ihop två ypperliga paket:

ffi

Ni noterar säkert att Magnats system kostar i

princip dubbelt så my'cket sorn Srvans. Änled-
ningen till det är att dct s1'stem i samma prisklass
vi tänkt testa, Quantum 650-serien, var på väg ut
ur sortimentet och efterföljaren 670 inte skulle
hinna släppas i tid för ått komma med i detta
nummer. Vi ville dock rbsolut ha med Magnat
nr.r. och då fick det alltsa bli den större 8OO-serien.

Att då jämföra dessa sl,stem mot varandra vore
såväl orättvist som taskigt, så vi beskriver dessa

två system utifrån sina egna förutsättningar i sin

respektive prisklass.
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Swans Diva 6.3H1 ca 26 500 kronor och Magnat Quantum 800, ca 50 000 kronor



Som synes har
Diva-serien minst
sågt enhetlig
bestyckning,
och det enda som
sticker ut är basen
på golvaren, som

iu inte behöver gå
så högt i frekvens.
Notera toppen på
centern, surroun-
derna och subba-
sen, den enhetliga
designen dikterar
att en urfasning
för utanpålig-
gande diskant ska
finnas också när
diskanten sitter på
baffeln.

SWANS DIUA 6.3 HT
I Toronto, Kanada, hittar vi den stora utvecklaren
HiVi som 7997 slog sig ihop med högtalar-
tillverkaren Swans. Konsekvensen av denna sam-
manslagning, och det som skilier dem från många
andra högtalartillverkare, är att man utvecklar
och tillverkar alla delar själva.

Idag designas och utvecklas Swans högtalare i
Kalifornien, USA och dess grundare Frank Hale
sitter kvar som chefsdesigner.

Swans är relativt okända på våra breddgrader
men är enligt dem själva idag en av de absolut
största högtalartillverkarna. Själva produktionen
sker som vanligt i Asien, och där har bland annat
en helt ny fabrik byggts iZhuhai i-sydöstra Kina.

Går vi över till dagens högtalarsystem heter
det Diva 5.3H1 vilket innebär tredje generatio-
nens Diva sedan seriens födelse år 2000. I systemer

ingår fronthögt alarna 6.3F, centerhögtalaren 5.3C,
surround högtalarna 6.3R och den aktiva subwoo-
fern Sub10D. Allt kommer omsorgsfullt paketerat i
dubbla (!) lådor.

Högtalarsystemet har en riktigt glassig finish
med yta av palisander på siälva kabinetten och
topp- och bottenplattor i svart pianolack.

Designen känns klart amerikansk och gör sig för-
modligen alldeles förträffligt i ett vardagsrum med

tjocka mattor och fläskigt möblemang, särskilt de

större modellerna. Det här är i allra högsta grad
extravagant formgivning på känt tema blandat
med raffi nerad kinesisk produktion.

Kontakter i foten
Meterhöga golvaren Diva 6.3F har en frilig-
gande diskant typ B&V i en anrättning av plast
på toppen av högtalaren, och man kör med ett
1,1-tums silkdome-membran. Diskantelementet
är för övrigt genomgående i Diva 6.3-syste-

met. För mellanregister använder man sig av

en 6,5-tummare med membran av kevlar, och
det långslagiga baselementet av samma storlek
använder ett membran av polypropylen.

Högalarkontakterna (bi-amp) sitter mitt på

undersidan vilket giorde att vi inte kunde använda
våra vanliga uppsättningar kablar med banankon-
takter utan att kröka dem oroväckande mycket.

Surroundhögtalarna har som sagt samma dis-
kant men baselement i storlek 5,tum och koner
i kevlar, Även surrounderna är oerhört läckra
med sin välvda front och snygga design. Vi gil-
lar också att väggfästen av smart modell följer
med i kartongen - skruva upp en liten platta på
väggen och häng högtalaren på den. 6.3 R kan
konfigureras för att tjänstgöra som såväl dipol
som bipol, beroende på om du tänkt hänga dem
på sido- eller bakvägg.

Centern 6.3Cär bestyckad som 6.3R men har
en mer kompakt låda för att passa i en tevebänk.

För basstödet svarar som sagt SUB10D, och det
handlar om en ny subwoofer i Diva-serien med
matchande design och samma grymma finish.

Subben har ett 250 mm långslagigt baselement
i en sluten konstruktion där själva membranet
består av en blandning av pressat papper od
kevlar. Slutsteget matar på med 150 watt ocfi
trots sitt kompakta format väger den in på res-
pektabla 19 kilo.

Elegant lättsamhet
Vi kör samma uppsättning skivor och filmer som
med Magnat och vi serveras ett väldigt mjukt
och lent ljud. Klangen är relativt neutral med en
lätt dos värme, eller gosighet, som något hade

antecknat i lyssningsprotokollet.
Systemet spelar engagerande med en lätt till-

bakadragen framtoning. Inte tjong rakt i ansiktet
som vissa andra spelar alltså. Karaktären är
nyktert underhållande med tajt följsamhet parat
med en lätt stramhet i återgivningen. Visst är det
dynamiskt, men samtidigt väldigt kontrollerat,
nästan lite försiktigt, vilket verkar vara HiVi:s
avsikter med Diva-systemet.

Som biosystem låter Diva 6.3 HT fint klang-
matchat och enheterna jobbar och trivs bra ihop.
Vi har inga problem med att få till en riktigt bra
ljudbild, och surrounderna knyter verkligen ihop
det fint och sömlöst såväl framåt nliE fronthög-
talarna som bakåt och i sidled. Riktrtt bra!

En län anmärkning i protokollen var dock cen-

tern som med sina mindre baselement och låda
gav frontbilden en aning mager karaktär, dock
inte nasal, skall understrykas. Röster låter lite
tunna och tappar en del kropp. Lite mer luft och
kött här hade gjort susen. Inget fel alls på siälva
ljudet dock, det är storleken det handlar om här.

I övrigt spelar Diva ett härligr bioljud med
skarpa panbreringar och väldigt tydliga place-
ringar. Basen som Sub 10D levererar är riktigt
fint integrerad i systemet med kontrollerad och
skön fast tyngd som skapar ett stabilt och snyggt
fundament för resten att stå på. "Gott mos" som
någon sa.

Diva 6.3 HT levererar ett ljud som inte är spe-
ciellt "på" eller överdrivet spektakulärt, snarare
handlar det om att ge upplevelsen, både för film
och med musik, rätt proportioner i en ren och
snygg ljudbild med god underhållning. Högta-
larna kräver dock reiäl inspelningstid.

Att koppla in Diva-golvarna blir ett lite speciellt
äventyr eftersom kontakterna sitter under hög-
talaren. Enklast är att försiltigt lä9ga högtalaren
med fronten nedåt, och d*rvänder självklart inte
bananer här.rf*r
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Snyggt och nyktert ljud
Grymfinish
Lyckade surroundet

Något klen i centern
Kräsen på elektroniken
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De båda systemen har inte så värst mycket gemensamt
egentligen, fast både Magnat och Swans har ju faktiskt
rätt originella diskanter, om än på helt olika sätt.

Fronthögtalare

Princip

Bestyckning

Känslighet

lmpedans

Mått (BxHxD)

vikt

Dtva 6.3F

Summeringar
Så här efteråt är det ju alltid trevligt aft samman-
fatta sina intryck och upplevelser. Vi har ju kört
två högtalarsystem med väldigt hög finish och

ambitiös attityd, men på lite olika sätt Om vi bör-
jar med Magnat så är Quantum 800 ett biffigt och
närmast sanslöst bra paket för den som vill ha en

riktigt stort och maffigt ljud parat med finess och

en god dos elegans. Punkt.
Diva 6.3 HT är ett tryggt och högklassigt hög-

talarsystem i högblank design som levererar riktigt
fint ljud och god underhållning utan att överdriva

det minsta! Punkt.
Båda systemen presterar riktigt bra och är full-

goda representanter i sin respektive prisklass, men

självklart är det skillnad. Magnat spelar naturligt-
vis mer på i princip alla parametrar. Konstigt vore

det väl annars? .

QuontumS0T

3-vägs basreflex

2x6.5-tums bas, 6.5 tum mellan, 1-tums diskant

4-8 Ohm

1 85x1 1 28x365 mm

28 kg

Centet Diva 6.3C Ouontum Center 816

Princip 2-vägs basreflex 2-vägs basreflex

Bestyckning 2x5-tums bas, 1,1-tums diskant 2x6.5-tums bas, I -tums diskant

Känslighet 88 dB 91 dB

lmpedans 4 Ohm 4-8 Ohm

Mått (BxHxD) 441x221x184 mm 550x208x295 mm

vikt 8,6 kg 13 kq

Surroundhögtalare Diva 6.3R QuontumS03

Princip Tvåvägs sluten låda, bi/di-pol Tvåvägs basreflex

Bestyckning 2x5-tums bas. 2x 1.1-tums diskant 6.5-tums bas, 1-tums diskant

Känslighet 88 dB 91 dB

lmpedans 4 Ohm 4-8 Ohm

Mått (BXHXD) 186x44ox264 mm 185x372x315 mm

vikt 7,s kg 10 kg

Subwoofer Sub-l0D OmegaSub250A

Princip Sluten låda Basreflex

Bestyckning 10tum 10tum

Uteffekt 150 Watt 200 Watt

lngångar LFE LFE, lågnivå, högnivå

Utgångar Nej Nej

Delningsfrekvens 25-150 Hz 50-1 50 Hz

Fas 0/1 80 0-1 80, steglösl

Mått (BXHXD) 368x338x334 mm 31 7x51 0x450 mm

vikt 19 kg 26kg

Paketpris
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