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STOR LYD FRA LITEN HØYTTALER

Dette er høyttalerne du kjøper om du ikke vil fylle stua med annet enn
god lyd. For disse bittesmå høyttalerne spiller med en pondus som langt
overgår størrelsen.
Tekst og foto: Roy Ervin Solstad

D

et sveitsiske selskapet Boenicke har eksistert
i rundt 20 år, og har de siste årene fått stor
oppmerksomhet blant annet på hi-fi-messa
i München. Det skyldes blant annet høyttalere som
testproduktet W8.
Totalt har Boenicke seks høyttalere og en subwoofer i sitt produktsortiment. I tillegg lager de høyttalerkabler. I spissen for all utvikling står Sven Boenicke,
og for å nå målet om best mulig høyttalere, henter
Boenicke deler fra øverste hylle, slik som Duelund og
Bybee samtidig som man holder antall deler i delefiltrene på et absolutt minimum.
W8
Boenicke W8 er den minste gulvstående høyttaleren i serien, og den nest minste av alle Boenickemodellene. Når man vanligvis snakker om små gulvstående, pleier de å være veldig mye større enn disse
bittesmå Boenicke-høyttalerne. De ruver ikke akkurat
i terrenget med sine 77 cm høyde og drøyt ti centimeter bredde.
De tekniske spesifikasjonene er likevel veldig imponerende. Det 6,5 tommers store sidemonterte Tang
Band basselementet er tunet helt ned til 28 hertz.
Det er eksempelvis et godt stykke under mine egne –
og mye større – Magnepan MG3,7 som oppgis til 34
hertz.
En del av hemmeligheten ligger i nøye utvalgte
komponenter og et kabinett som er skåret ut ved
hjelp av CNC-teknologi. Her er det to hele trestykker
som er skåret ut og «klasket» sammen.
I tillegg til bass-elementet er det i fronten et tretommers diskantelement i aluminium fra Fountek og
et fire-tommers Tang Band bass- og mellomtoneelement. Det er også en bakovervendt domediskant for
for økt romfølelse.
Nederst på baksiden sitter skikkelige WBT-terminaler, men biwiring eller biamping kan du bare glemme.
Testhøyttalerne leveres vanligvis med spikes, men
kan kan leveres med noe Boenicke kaller Swing Base.
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Da henger bakdelen av høyttalerne i to wire, nærmest flytende, mens fronten hviler på en kule mellom to lag med bronse.
Målinger gjort med og uten Swing Base, viser langt bedre resultater med Swing Base. Jeg har dessverre ikke hatt mulighet
til å teste med standard-føttene, så hvor stor forskjellen oppleves rent subjektivt blir det derfor umulig å si noe om. Uten
Swing Base koster høyttalerne 60.000 kroner, med 75.000
kroner. Det kan virke stivt for såpass små høyttalere, men det
er før du har hørt lyden disse er i stand til å gjengi.
I mitt rom ble høyttalerne satt opp langt ut mot sidevegg og
vinklet inn mot lytteposisjon. Jeg fikk jevnest bassgjengivelse
med basselementene vendt innover, men her er det bare å
prøve seg fram for å finne ut hva som fungerer best.
Høyttalerne er for øvrig ikke noen vanskelig last for forsterkere, selv om det nok ikke gjør noe med litt kraft om man vil
spille ordentlig høyt.

SPESIFIKASJONER
• Følsomhet: 87 dB / watt / m
• Nominell impedanse: 4 Ohm
• Basselement: 6,5 tommers
papir-kone med lang
slaglengde
• Bass-/mellomtoneelement:
4 tommers papir-kone
• Diskantelement: 3-tommers
kone-diskant
• Terminaler: WBT Nextgen
• Størrelse:
77,6 x 11,4 x 26 cm (HxBxD)
• Vekt: 10,5 kilo per stk
• Finish: Valnøtt, eik, ask og 		
kirsebær trefinish

Lyden
For gudene skal vite at dette fungerer. Det virker nærmest
som om Sven Boenicke prøver å gjøre narr av fysikkens lover,
for makan til pondus og bassgjengivelse har jeg ikke hørt fra
noen høyttaler i umiddelbar nærhet av denne størrelsen.
Lydbildet er digert og presist i alle retninger, og siden fronten heller litt bakover på høyttalerne, blir lydbildet heller ikke
for lavt. Jeg tror likevel at man bør sitte minst 2,5 meter unna
høyttalerne for å få en optimal høyde på lydbildet.
Nå er det noen fysiske lover selv Boenicke W8 omfattes av.
Selv om bassen går både dypt og kontrollert, er ikke dette
høyttalerne for å føle blafring i buksebeina. Da blir 6,5 tommer
litt lite til å flytte nok luft.
Jeg har riktignok spilt både AC/DC, Yello og Rammstein på
disse høyttalerne, og det er ikke slik at de faller fullstendig
gjennom på den typen musikk, slik for eksempel mine første
Magnepan MG12 gjorde. Det er driv nok i høyttalerne til å
gjengi slik musikk også, og fuzzgitarene til AC/DC høres definitivt ut som fuzzgitarer. W8ene blir på sett og vis kanskje
litt for sofistikerte og en tanke for lite slemme for den typen
musikk. I hvert fall om slik musikk er det du i hovedsak hører
på. Er du som meg og bare slenger innom de sjangerne fra tid
til annen, er de mer enn gode nok. Selv må jeg innrømme at
jeg faktisk er dødsimponert over hvordan disse små, lette og
vakre høyttalerne spiller rock og elektronika. Det kan selvsagt
ha med forventninger i forhold til høyttalernes fysiske framtoning å gjøre, men likevel.
For å ta bassen først, så er basselementet tunet til 28 hertz.
Uten at jeg har målt så virker kanskje det litt i underkant. Skulle
jeg tippet, ville jeg sagt nedre halvdel av 30-tallet, men selv med
en REL S5 subwoofer stående i stua, var det aldri slik at jeg følte
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noe stort behov for å koble den til. Det er bass nok i W8ene. Et
av mine favorittspor når det gjelder dyp bass, Bela Flecks Flight
of the Cosmic Hippo er rett og slett sjokkerende bra.
Denne pondusen drar høyttalerne med seg oppover i lydbildet. Mellomtonen er deilig og fyldig uten å bli feit og uartikulert. Og faktisk heller ikke slik at man blir sittende igjen med
inntrykk av at klangbalansen har slagside mot det varme. Det
er bare det at stemmer får skikkelig brystklang når det skal
være det, og akustiske gitarkasser gjengis i realistisk størrelse.
En strålende plate som Solveig Slettahjell, Knut Reiersrud og In
The Country sin Trail of Souls viser dette til fulle. Slettahjell sin
fantastiske stemme har volum og pondus som i virkeligheten.
I hvert fall den virkeligheten jeg opplevde da gjengen spilte i
Kongsberg kirke på Kongsberg Jazzfestival i sommer.
Lyden fra Boenicke-høyttalerne handler derimot ikke bare
om pondus og fylde utover det man kan forvente. Her er også
en glassklar renhet som gjør det lekende lett å følge selv de
minste detaljer. Det gjelder fra nederst i bassen til de lyseste tonene. Samtidig er særlig mikrodynamikken på et nivå
som gjør at musikkens minste detaljer trer fram som farger
på et kullsort lerret. Hør for eksempel på Keith Greeningers
Guadalope’s Eyes fra plata Soul Connection, der både gitaren,
kontrabassen, trekkspillet og stemmen til Greeninger låter så
ekstremt naturtro at det er som å ha hele bandet i stua. Får du
ikke gåsehud av dette sporet er det i hvert fall ikke Boenickehøyttalernes feil.
Slike spor viser nok også hva Sven Boenicke har vært ute
etter i utviklingen av høyttalerne, nemlig å kunne gjengi

TESTANLEGGET
• T+A PA3000HV
integrert forsterker
• Oppo BDP-105EU
multispiller
• Avid Acutus SP platespiller
• SME V tonearm
• Lyra Etna pickup
• Magnepan MG3.7 høyttalere
• REL S5 subwoofer
• Isotek GII Titan strømrenser
• Isotek GII Sigmas
strømrenser
• Better Audio Cable
tonearmskabel
• Blue Jeans Cable LC-1
signalkabler
• Blue Jeans Cable Ten White
høyttalerkabler
• LessLoss DFPC Signature 		
strømkabler
• Isotek Synchro strømkabler
• Audio Vibration Control rack,
platespillerplattform og
isolasjonsblokker
• A.R.T. Q-dampers
isolasjonsføtter
• Vicoustic Wave Wood
akustikkplater
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«ekte» instrumenter så realistisk
som mulig.
Skal jeg trekke noe overhodet
på disse høyttalerne, så er det at
jeg på noen spor og på veldig høyt
volum har opplevd en liten hardhet
i øvre mellomtone på noen få plater. Så om du liker å spille veldig,
veldig høyt med musikk med mye
nivå i øvre mellomtone, så kan det
kanskje være lurt å ta en demo av
disse høyttalerne før du drar Visakortet. Da kan det tenkes at aluminiums-elementet blir lit i kvasseste
laget for deg.
Konklusjon
Fantastiske høyttalere som bør
få både interiørarkitekter og hififreaker til bli fornøyd.

VI LIKER:
• Spiller bedre bass enn
mange større høyttalere
• Digert lydbilde
• Deilig diskant og mellomtone
VI LIKER IKKE:
• Kan låte litt hardt i øvre
mellomtone på høyt volum
• Pris vs størrelse kan
dessverre skremme noen
STEREO+ MENER: Sjokkerende
potente høyttalere størrelsen tatt
i betraktning.

PRIS:

Boenicke W8

IMPORTØR:
LINK:

Kr. 75.000,inkludert Swing Base
Bebophifi
www.bebophifi.com
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