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Audio Pro Wigo WI-110

Eltax Monitor I

– pigga och nätta

– gör comeback

Audio Pro har kontakter av normal kvalitet och bakåtriktad basreflex
port, vilket innebär att de inte lika lätt kan ställas i en bokhylla.

Kontakter av normalbra kvalitet även hos Eltax men basreflexporten
mynnar ut under högtalaren, vilket möjliggörs genom metallfötterna.

WI-110 är de minsta högtalarna i Audio Pros några år gamla Wigo-serie.
Vi har tidigare testat golvare ur serien som även rymmer större stativare, basar
och allt du kan tänka dig. Testets högtalare är i ärlighetens namn säkerligen
minst lika mycket tänkta som surround- som stereohögtalare på egen hand.
Bestyckningen är imponerande och inte så lite Focal-inspirerad med inverterad metalldome och polyglassbelagd papperskon i basen.

Danska Eltax startades redan 1959 och man tillverkade högtalare i hem-

Audio Pro ger likt testets XTZ-högtalare intrycket av att vara spelglada och
roliga att lyssna på när vi börjar lyssningen med Pink Floyd. De spelar sammanhållet och relativt kontrollerat med en homogen, varm ton. Basen går ganska
djupt och ger bra stöd åt mellanregistret som låter fylligt och luftigt. Diskanten
kan däremot, i jämförelse med andra högtalarna i testet, kännas lätt avrundad
och uddlös. När högtalarna får spela den djupa kontrabasen hos The Blind
Boys of Alabama tappar de inte kontrollen, utan behåller sin luftiga, framfusiga
och spelglada karaktär.
Audio Pro hamnade, jämfört med de andra högtalarna i testet, relativt långt
ut från väggen, cirka 45 centimeter och vinklades in någon centimeter mot
lyssningsplatsen. För den som vill ha mer bas och ett ännu varmare ljud, kan
de flyttas en aning närmare väggen, men kommer de alltför nära tappar ljudet
skärpan och basen blir dånande utan att låta djupare eller fylligare. Audio Pro
spelar musiken spelglatt
och har ett bra allroundljud som är lätt och roligt
Omdöme
att lyssna på, oavsett
Ljud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vilken typ av musik man
spelar. Jämfört med
Finish
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
testets bästa saknas
Format/Funktion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
däremot en del tyngd
Prisvärdhet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i botten och detaljer i
toppen. Som bekant är
Audio Pro stora och duktiga på aktiva bashögtaAudio Pro Wigo WI-110
lare, inte minst i humana
Pris
1.300 kr/par
prisklasser, och en sådan
Princip 2-vägs basreflex
kan mycket väl lyfta
Bestyckning 1-tumsdiskant, 4,5-tums
de små110:orna några
bas/mellanregister
snäpp, och inte enbart i
djupbasen.
Nominell impedans 4 ohm

Känslighet 87 dB
Anslutningar 1 uppsättning
Mått (BxHxD) 14,3x25,7x20 cm
Vikt 2,5 kg
Info www.audiopro.se
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landet så sent som vid 90-talets mitt. Under senare år har man nästan helt och
hållet satsat på nya varumärket Tangent som inte minst Hifi & Musik imponerats
storligen av.
Men nu gör alltså Eltax comeback på marknaden och testets lilla Monitor
I är en mindre variant av den även tidigare så framgångsrika Monitor 3, testad
i Hifi & Musik nummer 7/2002. Speciellt med högtalarna är de rejäla, spetsiga
metallfötterna som låter basreflexporten andas nedåt (metallpuckar följer med),
vilket kan underlätta placeringen, inte minst i bokhyllor och dylikt. Finishen är för
prisklassen hög och förutom svart och trä finns högtalarna att få även i moderiktigt, vitt utförande.

Det första intrycket är att de små Eltax-högtalarna spelar homogent och
kontrollerat. Trots det lilla baselementet finns det djup och tyngd i basen, ja
ibland nästan väl mycket. När vi spelar lite livligare musik får den lilla basen jobba
hårdare och nu lossnar en del av den något tillbakadragna karaktären, och ljudet
får en väldigt neutral ton som inte sticker ut på något sätt. Rent tonalt lutar de en
del mot det varma, vilket tillsammans med den för storleken imponerade basförmågan ger ett något mörkare intryck än genomsnittet.
Eltax placerades cirka 30 centimeter ut från väggen, en aning inåtvinklade,
men inte för mycket, vilket
ger ett mer instängt ljud.
De kan placeras längre
Omdöme
ut från bakväggen för att
Ljud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
reducera den ibland alltför
tunga basen, men får då
Finish
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tillbaka den lätt tillbakaFormat/Funktion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dragna karaktären, även
Prisvärdhet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
med mer krävande musik.
Sammanfattat spelar
Eltax kontrollerat och
sammanhållet. Diskanten
Eltax Monitor I
låter klart och exakt utan
Pris
1.000 kr/par
att sticka ut, likaså melPrincip 2-vägs basreflex
lanregistret. De spelar
Bestyckning 1-tumsdiskant, 4-tums
med en neutral karaktär
och klarar av att spela
bas/mellanregister
även mer krävande musik
Nominell impedans 4–8 ohm
och på relativt höga volyKänslighet 87 dB
mer utan att tappa konAnslutningar 1 uppsättning
trollen. Ofta också riktigt
Mått (BxHxD) 15,5x27,5x19,6 cm
engagerande.
Vikt 3,3 kg
Och allt detta för blott
Info www.eltax.com
1.000 kronor per par!

