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Test TAGA THUNDER SW-12

Tungt och traditionellt 
muskelpaket

I bland behöver man inte uppfinna hjulet på 
nytt. Polska Taga Harmonys nya subbas har 
fått namnet Thunder SW-12 
och är en förhållandevis tra-

ditionell konstruktion såtillvida 
att mycket i databladet är lös-
ningar som vi har mött tidigare.

Vad sägs om en något högsmal 
låda som har klätts i svart askfa-
nér? Knappast orginellt. Vad som 
däremot är trevligt i det hela är 
utförandet. Taga har satsat på ett 
riktigt välbyggt kabinett där lådan 
är både tjock och välstagad. 

Stagningen sker naturligt i 
och med att man har valt att 
avgränsa slutsteget inne i lådan, 
samt att basreflexporten är i 
form av en slits som mynnar ut 
på lådans baksida. Lådan står 
på gummitassar som skyddar 
parketten.

Fett element
Den frontrikade tolvtummaren 
är ett kapitel för sig. Med en 
matchvikt på sju kilo så är det 
en rejäl pjäs. De stackade fer-
ritmagneterna gör sitt till vikten 
och behövs när det långslagiga 
elementet ska hanteras. Konen 
är av coatat papper med riktigt 
fet gummiupphängning och dammkåpan är av 
traditionell konvex typ. 

Slutsteget är byggt i samma anda som basele-
mentet. Redan de kraftiga kylflänsarna skvallrar 
om att det här är en traditionell klass A/B-kon-
struktion som kan utveckla en hel del värme. Med 
350 Watts RMS-uteffekt så är det en absolut nöd-
vändighet att kunna avleda värmen i kylflänsar. 

Förutom en bassboostratt som verkar relativt 
högt, kring 70 Hz, är justeringsmöjligheterna 
inget speciellt. Låga 30 Hz är den lägsta valbara 
delningsfrekvensen, men mellan 60 och 30 Hz på 
ratten ger ingen större skillnad i praktiken. 

De välgjorda chassiskruvade RCA-kontakterna 
för LFE- och vanlig stereo-RCA-signal imponerar 
med sitt utförande och för tankarna till betydligt 
dyrare subbasar.

Lyssningsintryck
Taga har en saftig tyngd som mer påminner om 
femtontumsbasarna som vi testade under våren, 
än om en tolva. Det här är en riktig muskelbas 
som klarar av att skaka om ditt biorum ordentligt. 

Vill du använda det inbyggda delningsfiltret 
så hänvisas du till RCA-anslutningarna, LFE-
ingången har kopplats förbi filtret. 

En långslagig tolvtummare med 
350 Watts förstärkare i en rejäl 
och välbyggd låda är det enkla 
receptet på brutal baskraft för 
din hemmabio.
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Taga klarar av att spela 
riktigt högt och ger en rejäl 
fysisk bas som sätter igång 
luften i rummet redan på 

lägre volymer. När maxvolymen nås är vi uppe 
på rejäla nivåer och då komprimerar Taga snyggt 
istället för att låta illa. 

Är det något som vi ska klaga på så är det att 
det bitvis kan bli en lite hårdhänt hantering av de 
små ljuden som spelas upp, vilket främst drabbar 
musikstycken. För filmmangel är det ett betydligt 
mindre problem. 

 
 
 
   
 

TAGA HARMONY THUNDER SW-12
Typ  Aktiv subwoofer
Princip  Basreflex
Bestyckning  12-tums bas
Uteffekt  350 Watt
Delningsfrekvens  30–150 Hz
Fas  0/180
Anslutningar  RCA, LFE
Mått (BxHxD)  41 x 50 x 49,6 cm
Vikt  34,5 kg
Pris  6 990 kronor
Info  www.tagaharmony.com 
 mycaudio.com
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Taga Thunder SW-12
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Bass boost (röd) höjer alltså hela signalen, och det är 
svårt att förstå funktionen annat än som en knapp 
för att öka 3 dB.

Taga går egentligen inte så djupt, vilket gör att den 
behöver hjälp av rummet för att återge den lägsta 
oktaven. Delningsfiltret funkar som det ska, men re-
dan med kontrollen på "kl 9" är frekvensen så låg den 
kan bli. Det händer alltså ovanligt mycket mellan fullt 
medsols (blå) 0ch "kl 12" (röd), vilket kan vara viktigt 
att känna till vid inställning.

Slutsatser
Den polska flåbusen är mer fotbollshuligan än 
finsnickare när dammet på parketten i lyss-
ningsrummet virvlar upp av bastyngden, men i 
biosammanhang och med frånvaro av grannar så 
kan det vara just så många av oss vill ha det. 

Taga Harmony Thunder SW-12 är därtill 
välbyggd och kostar inte mer än att en vanlig 
löntagare har råd med den. Kan du acceptera att 
den sista lilla finessen i återgivningen saknas så 
kan Taga bjuda på en riktigt underhållande åktur 
bland de lägre oktaverna. n

HB2009_032032_TagaThunderSW-12_b.indd   32HB2009_032032_TagaThunderSW-12_b.indd   32 2020-08-19   08:242020-08-19   08:24


