
D
et er ikke første gangen vi har Swans 
inne til test. De fleste husker sikkert 
testen av storebroren M6 som vi 

gjorde på vårparten i 2010. Vi var faktisk 
mer enn fornøyd, og valgte å plassere et 
par M6 i kinoen som vår lyttereferanse i 
prisklassen. Men nå er det jo engang slik 
at M6 både tar mye plass, og at de heller 
ikke er helt rimelige i innkjøp. Da kan den 
halvparten så dyre høyttaleren M3 være et 
utmerket alternativ. Det eneste du faktisk 
mangler i forhold til storebroren er en halv 
oktav i bassen, men interessant nok mener 
vi at mellomtonen til M3 er minst like god 
som de større M6. 

Litt om teknikken
Det er nok mange som tror at det er det 
spesielle diskantelementet som danner 

kjernen til denne høyttaleren, men det er 
nok den 50mm store soft-dome mellom-
tonen som gjør den aller viktigste jobben 
i høyttaleren. Dette elementet dekker 
frekvensområdet fra 1100 til 5000Hz og får 
dermed jobben med å ta seg av omtrent all 
instrumenter og stemmers øvre frekvens-
register. Membranet er av stoff, men har et 
manuelt påført demping (DMO) på utsiden 
for å hindre resonanser. Oppførselen er 
stort sett upåklagelig. 

Diskanten er som alle ser med en gang 
man tar av frontene (og det bør man abso-
lutt når man lytter kritisk) av båndtypen. 
Fordelen her er at selve membranen er 
superlett og har en imponerende spredning 
vertikalt, men dessverre ikke horisontalt. 
Det er derfor viktig å plassere M3 i riktig 
høyde. Den mest korrekte frekvensgangen 

får du med plassering av høyttaleren slik at 
øret er på høyde med den nedre halvdelen 
av båndelementet. 

Basselementet er en kevlarbasert 6.5 
tommer med god indre demping og lav 
forvrengning. 

Kikker vi litt på målekurven til M3 er den 
typisk svakt stigende fra ca 500Hz, med 
en rimelig jevn frekvensgang, men den 
er ikke superflat slik vi har sett på andre 
høyttalere. Swans oppgir selv at det hele 
foregår innenfor +/- 3dB, men dette er nok 
litt snilt tolket. Likevel betyr ikke dette noe 
særlig – egentlig. Bassen ser ut til å ha en 
avstemning på omtrent 42-43Hz, Neden-
for avstemningen av bassrefleksporten 
faller responsen meget raskt. Likevel er en 
respons på rundt 40Hz meget akseptabelt i 
forhold til størrelse. 

Hvis du kan klare deg med litt mindre bass, eller har en subwoofer tilgjengelig, kan du få lyd 
i highend-klassen for en veldig hyggelig sum penger. Kjøper du Swans M3 får du et par vakre 
og vellagede høyttalere også.

En veldig god høyttaler
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Vi liker
Nydelig finish•	
God og dynamisk lyd•	
Flott oppløsning•	

Kan bli litt for opptatt  •	
av detaljer

Vi liker ikke
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Effektiviteten er på rundt 89dB, men i et 
vanlig rom får man enda 3dB mer volum 
på 1Watt. 

Feiende, flotte høyttalere
Alle som er litt lei av at høyttalerne nå for 
tiden skal være i svart, blank pianolakk har 
enda en grunn til å kjøpe disse høyttalerne. 
De er utrolig flotte, og kjøper man de med-
følgende stativene gjør de seg enda bedre 
på stuegulvet. Treverket er så lekkert at bare 
det å stryke fingrene nedover langs sidene 
på høyttaleren gir en betydelig eieglede i 
seg selv. 

Som med alle andre høyttalere blir det 
ofte snakket om plassering for å få den 
riktige balansen lydmessig, samtidig som 
man får et godt perspektiv og bra størrelse 
på lydbildet. Nær veggen blir høyttalerne 
litt tunge i rompa, i den betydning at de 
får en kunstig heving av bassnivået slik 
at balansen blir helt feil, og for langt ut 
på gulvet blir dette tynne greier. Hvor det 
ideelle punktet er i akkurat din stue, finnes 
det knapt noen fasit på, men hvis du har 
fulgt litt med på Glenn sine utlegninger 
om plassering er dette en utmerket måte å 
begynne jobben med plassering. Det som 
er litt plagsomt er at det er så mye som kan 
forandre seg på bare noen centimeter. 

Det er også mange blader som snakker 
om lengde og avstand, men veldig lite om 
høyde. For fase og frekvensgang er det 
også viktig at du har stativer i riktig høyde i 
forhold til hvordan du sitter. 

For å være ærlig slet jeg litt mer enn 
vanlig for å få disse høyttalerne til å spille 
skikkelig hjemme. Egentlig kan jeg vel ikke 
si meg skikkelig fornøyd, heller. Jeg har jo 
opplevd høyttalerne spille i vår egen kino, 
og da kommer jo potensialet til høyttaleren 
frem på en helt annen måte. Likevel synes 
vi det er betydningsfullt å kunne teste 
høyttalere i såpass forskjellige akustiske 
miljøer. Fungerer det begge steder er jo det 
som oftest et tegn på at høyttaleren virkelig 
er god. 

M3 spilte ganske flott i stua. Kanskje var 
det litt vel mye energi fra mellombassen og 
oppover, men etter noen runder med må-
linger og plassering, gikk dette seg til. Høyt-
taleren har en litt fremtredende mellomto-
ne, men det blir aldri lyst eller påtrengende. 
Dette er nemlig så ekstremt godt detaljert 
og oppløst at det egentlig bare er å legge seg 
rolig bakover i stressless-en og nyte. 

Likevel må jeg si at et par KEF XQ20 som 
jeg daglig benytter har en langt mer avslap-
pende og nøktern spillemåte i stua, også 
med klart bedre perspektiv og fokus. Selv 
om det er opplagt allerede etter noen sek-

unders lytting at M3 har et litt større fokus 
på detaljer. Den har nok ikke flere detaljer, 
men den har et litt annet fokus. 

I og med at vi tester en god del høyttalere 
i løpet av året, og at alle journalistene har 
forskjellige akustiske miljøer hjemme, er 
det i kinoen eller lytterommet vårt at vi må 
gjøre de avgjørende lyttetestene og sam-
menligningene. 

Vakker musikk
Hjemme i stua hos meg spilte det fan-
tastisk så lenge jeg konsentrerte meg om 
musikk med litt spinkel besetning. Med 
litt tyngre og mer komplisert sammensatt 
musikk synes jeg ikke lytteopplevelsen er 
like god, og den ble definitivt aldri behage-
lig og avslappende. 

Dette var absolutt ikke situasjonen i 
kinoen vår. Der kunne jeg dra på med både 
Rammstein og Infected Mushrooms uten 
at dette engang var i nærheten av å vippe 
høyttalerne i slitsom retning. Egentlig låt 
det ganske tøft! Lydbildet er stort, og veggen 
av Rammsteins gitarer var av betydelig stør-
relse og tyngde. I motsetning til hjemme i 
stua, får ikke høyttalerne noen særlig hjelp 
i bassen. Det gjør at man hele tiden føler at 
det er noe som mangler sammenlignet med 
den ganske betydelige bassen man har i 
M6, men ikke i forhold til andre tilsvarende 
stativhøyttalere. Selv om vi snakker om 
dyrere løsninger som B&W805, eller KEF 
XQ20 er det ikke noen egentlig forskjell i 
bassen. M3 spiller fast, kontant og med god 
dynamikk i bassen. Det må den også gjøre 
for å følge med den mellomtonen i høyt-
taleren som garantert avslører alle forsøk på 

å gjøre kompromisser med basselementene 
som benyttes. 

Selv om M3 spiller rock, techno og annen 
elektronisk musikk med stor innlevelse, 
er det likevel på velprodusert musikk med 
ikke altfor tettpakkede arrangementer at 
høyttalerne virkelig skinner. Katie Melua, 
Kate Bush og Kari Bremnes låter fantas-
tisk flott, og det er ikke helt tilfeldig at jeg 
nevner kvinnelige artister. Damestemmer 
har svært mye av sitt tonale spekter der 
hvor M3 sin mellomtone-dome jobber, og 
får mye hjelp av denne til å snike seg innpå 
deg og gjøre lytteopplevelsen nær og ikke 
så rent lite sexy. Min gamle «undomskjæ-
reste» Kate Bush fikk meg i hvert fall helt 
inn i drømmeland. 

Konklusjon
Swans M3 er en utrolig vakker høyttaler, 
og kjøper du de medfølgende stativene ser 
dette ut som en pakke som koster betyde-
lig mer enn prislappen som importøren 
Soundwave har satt på disse høyttalerne. 

Den lydmessige opplevelsen er når alt 
annet matcher, altså rom og elektronikk, 
ganske unik i prisklassen. Høyttaleren 
gjør ikke alt riktig, og har kanskje et litt 
for stort fokus på detaljer og litt for lite på 
varme, men er likevel en fantastisk musikk-
formidler. 
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Swans M3 stativhøyttalere

VI MENER:

En virkelig god høyttaler med flott design 
til en meget konkurransedyktig pris.

!

2302/11 Hjemmekino


