Black Power!!!
Allegro NG8 och Cubismo har vi haft all orsak att rosa tidigare;
svenska musikaliskt lättlyssnade högtalare till vettiga priser.
Nu kommer Allegro Black Aros. Formatet känner vi igen från
Cubismo, men den låter bra mycket större. Och ställer krav på ett
helt annat vis, såväl på resten av anläggningen som på
plånboken.
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• • • Till skillnad från Allegro NG8/
Cubismo. så går det inte att bara köpa
satelliterna till Allegro Black Aros. Delningsfrekvensen ligger så högt som vid
200 Hz och därmed är basdelama absolut
nödvändiga.
I och med att delningsfrekvensen är
såpass hög, går det utmärkt att använda
en 4-tummare i mellanregistret vilket ger
högre upplösning. (Cubismon delar vid
120 Hz till en femma i mellanregistret.)
övriga element är en 25 mm diskant
och i den separata nedre lådan en 7-tums
bas. alla från ScanSpeak. Delningen
sker med 12 dB per oktav, elementen är
konjugatlänkade och högtalaren impedanskompenserad - förstärkaren ser en
resistiv last.
För den som verkligen vill maximera
välljudet skall ABA tri-wiras. dvs separata kablar från förstärkare till respektive
element. I framtiden kommer vi troligtvis att få se en uppdaterad version med
aktiva filter och då skulle det gå att triampa högtalaren!
I övrigt ser högtalarna likadana ut.
Skillnaden märks främst på vikten. Den
Vi försökte Övertyga fotografen
om att en västeråsgurka skulle
fungera bra som storleksjämförelse.
Men nej, citroner var färggladare
och så fick det bli.

nya högtalaren väger mer eftersom den
är kraftigt stagad invändigt. Allt för att
minska oönskade vibrationer I lådan.
Priset är också högra Cubismon kostar
8.500 kronor medan Black Aros (Svart
Västerås) är värd 15.000 kronor.
Det här ar en mycket bra högtalare och jag vet inte riktigt i vilken ända jag
ska börja med att ösa beröm.
Vid den första lyssningen började vi
bland annat att associera till Mirage M1.
Opus Chaconne och Thiel SC 2.2. Black
Aros har samma klang, den går åt det
mörkare hållet och kan först verka de-taljfattig. Vilket den definitivt Inte är. Det
är bara det att enskilda detaljer al-drig
överbetonas.
Klangen är homogen på samma
behagliga vis som nyss nämnda högtalare. Musiken blir aldrig utstuderat hifimässig utan istället musikalisk. Dessutom är Black Aros ypperlig som rytmåtergivare. Är det bra drag i skivorna så
rycker det i fötterna.
Trots den till synes dova klangen är
ABA en mycket analytisk högtalare. The

Hooters skivor brukar vara hårda till
karaktären och det hörs på en gång. På
mer inställsamma högtalare brukar det
inte göra så mycket, men med ABA föredrar jag att dra ner volymen.
Även hårdvara är lätt att dissekera
med ABA. Vi har använt den här högtalaren en hel del när vi lyssnat på olika sig
nalkablar. och skillnaderna har varit
tydliga. Inte minst i perspektivåtergivning.
När allt stämmer är ljudbilden stor i
alla dimensioner. På välgjorda inspelningar och med bra kringutrusining försvinner högtalarna.
Givetvis har jag Jämfört ABA med den
nya favoriten i Paket 25.000;
Jamo Concert VII. Det är i sig en trevlig
och synnerligen prisvärd högtalare. Men
jämfört med ABA så låter den mycket
blekt. Den kostar visserligen bara 4 tion
delar så mycket, men det är ändå häp
nadsväckande hur mycket mer man får
för pengarna! Det är inte överord att kal
la ABA en High End-högtalare!
Jämfört med en annan favorit. Apogee Stage som kostar ytterligare ca tjugo
tusen, så kommer dock ABA till det korta
i ett avseende. Den amerikanska panelen
har en renare basåtergivning. Även en
bit upp i mellanregistret är den luftigare
och andas mer, s a s. Men det
intressanta är att det på intet vis känns
som en orätt vis jämförelse.
Vete 17 om Inte Allegro Black Aros är
en folkhemstappning av Wilson Audios
WATT/Puppies? Och det är ett högt
beröm till Bengt Burr Pettersson och
Olle Mirch!
•

Fakta Allegro Black Aros
Princip: 2-vägs dynamiskt, sluten låda
1-vägs basreflex i basen
Frekvenskomfång:
32-22.000 Hz. +/- 2 dB
Delningsfrekvenser: 200 Hz. 3.S kHz,
12 dB/oktav
Känslighet: 87 dB
Impedans: 8 Ohm
Mått:
27x27x87cm
Pris:
15.000 kronor
Ganska sm& variationer i impedanskurvan. Högtalaren har on mycket rak och fin freInfo:
Allegro
Svenska AB.
kvensgång on axis. Även i stora spridSom synes håller sig Impedansen huvud021-184631
ntngsvinklar är frekvensgången mycket bra.
sakligen mellan 5 och to ohm.
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