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Lyd i mesterk
V

ienna Acoustics har alltid vært en
spennende produsent av høyttalere,
med en masse modeller på programmet som står seg meget godt mot konkurrentene i prisklassen. De har heller ikke
vært spesielt engstelige for å forsøke seg på
helt nye ting, og da tenker jeg spesielt på
deres serie i aluminium som er beregnet på
å bruke sammen med flatskjermen i stua.
Denne gangen er det imidlertid klart for
noe helt annet! Høyttaleren Die Musik er
en konstruksjon hvor det ikke er spart på
noen ting, og hvor konstruktøren har gått
helt nye veier for å få lyden den retningen
han ønsker.

Die Musik
I motsetning til de siste høyttalerne fra
Vienna som alle har navn fra de store komponistene, har denne høyttaleren fått navn
og muligens inspirasjon, fra et bilde av
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Gustav Klimt som heter nettopp Die Musik.
dem er at toppen på høyttaleren spiller fra
Konstruktøren Peter Gansterer har i hvert
120 til 20000Hz slik at de tre store bassene
fall hatt en del åpenbart
i hovedkabinettet faktisk
gode ideer under prosesoppfører seg som en ren
Tekniske data
sen med denne høytsubwoofer. Selvfølgelig med
• System: 3 vei med integrert
taleren.
unntak av superdiskanten
subwoofer
Det mest oppsiktsveksom sitter montert over
• Frekvensrespons: 22-100 000Hz
kende er nok toppen på
bassene og som strekker
• Basser: 3 x 9 tommers med spiderhøyttaleren. Denne kan
frekvensgangen opp mot
cones fra tyske Eton
• Mellomtone/diskant: 1x7 tommer
dreies mot lytteposisjon
stjernene.
med sentermonter 1 tommers
og det gjelder både horiEn annen overraskelse
diskant med neodym-magnet. Også
sontalt og vertikalt. For
er løsningen med et helt
fra Eton i Tyskland
å vite hvilken vinkel du
flatt mellomtonemembran
• Superdiskant: 0,5 tommers Murata
har på hver side, er den
med midtmontert diskant.
• Følsomhet. 91dB
• Ambefalt forsterker: 50 til 500Watt
utstyrt med gradskive og
Jeg kan forsikre dere om at
• Vekt: 82 Kilo
kraftige innebygget verkdette ikke bare er noe man
• Dimensjoner: 1295x273x630mm
tøy for å låse høyttaleren
velger å gjøre og så bare
(HxBxD)
i riktig posisjon.
fikser det. Et membran blir
Toppboksen, hvis man
utsatt for ekstreme påkjenkan kalle den det, har et
ninger når det skal drives
par andre overraskelser på lur også. En av
frem og tilbake og særlig når det går så

Det kommer nye produkter hele tiden.
Dessverre er det ikke alle som tiltrekker
seg oppmerksomheten i like stor grad,
men så var det disse høyttalerne fra
Vienna Acoustics, da…
Tekst: Håvard Holmedal (havard.holmedal@hl-media.no)
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lassen
lavt som 120Hz. Da er det innlysende at
man får en enormt mye stivere og mer
robust konstruksjon hvis man lager en helt
konvensjonell mellomtone som skråner inn
mot midten. Utfordringen er at jo mer det
skråner, desto mer nasal kan lyden bli. For
å få den flate membranen stiv nok er det
montert forsterkninger på baksiden, men
dette er ikke nok. For å få ønsket stivhet blir
lagene med glassfiber lagt på manuelt, og
det er jo temmelig lett å se at den prosessen
er temmelig omstendelig.
Bassene er også forsterket på baksiden.
Dette er den samme løsningen vi har sett
tidligere, og er formet som et slags grovt
edderkoppnett på baksiden av elementene.
Det har fungert utmerket på andre høyttalere vi har lyttet til tidligere og selv om bassene her er noe større, er det ingen grunn
til at dette skulle fungere noe dårligere.
Det er vel riktig å si at vi har ganske store

forventninger til bassgjengivelsen på disse
høyttalerne. Det er verdt å merke seg at de
også er oppgitt til å gå meget dypt. Ned mot
den absolutte kjelleren, faktisk.

Justering og oppkobling
Med den villigheten disse høyttalerne har
i bassen, vil jeg anta at de ikke er noe for
gutterommet på 20 kvadratmeter. Nei, her
behøver du enten et godt dempet rom eller
en ganske sjenerøs stue. Selv i vår åpne
kinoløsning med et effektivt akustisk rom
på 75 kvadratmeter var det lett å høre at
høyttalerne var store på alle måter.
Det store spørsmålet er hvordan man skal
vinkle høyttalerne inn mot lytteposisjon.
Her er jo valgene mange i og med muligheten for vinkling av det øverste kabinettet. Vi
endte til slutt opp med høyttalerne vinklet
ganske mye inn mot lytteposisjon, men
med toppkabinettet i helt nøyaktig vinkling

rett mot lytteposisjon. Her vil rommet spille
veldig mye inn, selvfølgelig.
I denne posisjonen ble det mulig å sitte
langt ut på siden og faktisk kunne høre et
stereoperspektiv! Det er mildt sagt uvanlig
at en høyttaleren har så mange mulige lytteposisjoner hvor det spiller helt greit. Også
her er sweetspot å foretrekke, men beveger
du deg til siden er det som om perspektivet
følger etter og flytter seg på skrå og bakover
ettersom du kommer lenger og lenger fra
den gylne midtposisjonen.
I og med kinoens noe spesielle forhold i
rommet bak høyttaleren, plasserte vi dem
der vi vanligvis får det beste resultatet i bassen og det virket! Resultatet var et bassfundament og en dybde som imponerte voldsomt. En ting er kontroll av frekvensene
rundt 35-40 Hz, men her snakker
vi om toner nesten en oktav lenger
ned, og da må man stort sett alltid
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kikke i retning av virkelig gode subwoofere
for å få tilsvarende skyv og kontroll helt
nederst.

Sammenlignet med referansen
Vi er ekstremt bortskjemt. Det innrømmer
vi åpent. Med et par TAD Reference One
som lyttereferanse er det fullt mulig å bli
veldig bortskjemt på meget kort tid. Heldigvis har vi lyttet til disse i noen hundre timer
og blitt skikkelig kjent med dem.
Die Musik har ikke den samme tørre,
ekstremt nøyaktige og bunnsolide monitorlyden til TAD, men jeg er usikker på om det
egentlig gjør noen ting. Vi hadde vel egentlig forventet at det skulle være forskjeller
i oppløsning, men her er det vanskelig å
oppfatte noen forskjeller som har direkte
betydning for lytteopplevelsen. Vi er over
det punktet hvor dette egentlig betyr noe,
med god margin, uansett.
For over tre hundre tusen mer enn du
må betale for et sett med Die Musik får du
enda tøffere dynamiske egenskaper i hele
frekvensområdet, og et enda mer stabilt
bassområde, men det er vel et spørsmål
om det er noen på kloden som synes dette
er verdt prisforskjellen? For prisen av et
sett TAD får du et system med Die Musik i
surround med fem kanaler. Det er jo noe å
tenke på!
Jeg synes også at Die Musik er mer innbydende rent musikalsk enn TAD. Musikken blir mindre klinisk og akademisk på
Vienna-ene, og desto mer levende og varm.

Min musikk
Roligere og mer avslappet enn Tord Gustavsen Trio og platen The Ground kan man
knapt begynne. Tears Transforming er nesten
en perfekt åpning av en test med sitt stille
piano, småsnertne cymbaler og enkle bassspill. Pianoet høres rett og slett fantastisk
ut, med en spenst og attakk som om flygelet hadde stått rett foran meg i lytterommet med lokket åpent. Cymbalene svever
vektløst over landskapet og trommestikkene
treffer med akkurat riktig tyngde. Det er
heller ikke hver dag man kommer over
høyttalere med en slik balansert og naturlig oppløsning. Den velter ikke akkurat ut
detaljer, men alt er der hvis du tar deg bryet
med å høre etter, og det er en avslappenhet
og en realisme som i hvert fall jeg setter
enorm pris på.
Neste skive ut er Silje Nergaard med sin
Be Still My Heart. Her har både skarptrommen og cymbalene litt mer edge på opptaket, men det går helt greit. Det blir fortsatt
ikke påtrengende, heldigvis. Stemmen til
Silje skulle dere derimot ha hørt! Den setter
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det flate mellomtone-elementet og den
midtmonterte diskanten på prøve, men
dette låter totalt sømløst og perfekt balansert. Den skjøre trompettonen som følger
melodien har mye luft i seg og låter bare
så riktig, så riktig!
Neste CD-spor er Father, Son med
Peter Gabriel. Selv om pianospillet til Mr.
Gabriel ikke holder internasjonal klasse, er
stemmen hans noe av det flotteste som finnes. Dette er bare så utrolig vakkert at jeg
blir sittende med en liten tåre i øyekroken.
Hans litt slitte stemme, savnet av faren, et
engelsk brassband i bakgrunnen og en deilig dypbass som ikke blir for rungende eller
dominerende, blir nesten for overveldende.
Denne låten har alltid en eller annen virkning på meg, men denne gangen kommer
jeg så nært og tett på det som skjer i lytterommet at jeg blir litt satt ut for et øyeblikk
og våkner ikke før neste låt river et svært
hull i den flotte opplevelsen. Synd at man
må så langt opp i pris for å virkelig oppleve
dette, men hvis jeg skulle si noen velvalgte
ord om akkurat det, ville jeg vel litt flåsete
si at det faktisk er verdt det. Tenk å kunne
dykke ned i denne lytteopplevelsen akkurat
så ofte man ville? Det slår det meste, mener
nå jeg.
Når nå stemningen uansett var revet i
fillebiter var det klart for større, tyngre
og villere greier. Jeg har tidligere brukt
Rammstein og låta Reise, Reise for å teste
høyttalere og gjør et nytt forsøk fordi jeg
synes veggen av gitarer etter innledningen nesten aldri blir helt skikkelig
gjengitt. Det blir liksom ikke stort nok.
Tenk deg en vegg med Marshall-kabinetter
så forstår du hva jeg egentlig er ute etter.
Die Musik gir en heidundrende og nesten
ugjennomtrengelig vegg av gitarer. Vil vel
ikke helt tro på at høyttalerne er konstruert
med tanke på denne typen musikk, men
det er desto gledeligere at den fikser dette
uten noe som helst pusteproblemer. Den
skiller også stemmen til vokalisten ut fra
resten av det tunge lydbildet, skjærer den
nådeløst ut og plasserer den rett foran deg.
Ikke like knivskarpt som TAD, for det er
liksom ingen ting som er hardt, skarpt eller
påtrengende med Die Musik. Derimot blir
det nært nok. Rammstein blir gjengitt med
så mye energi og «live-følelse» at jeg kan
kjenne varmen fra pyroeffektene! Kanskje
det er derfor jeg blir litt heit i toppen og
kjenner varmen i kinnene?

Konklusjon
Dyre høyttalere er ikke noe nytt. Flott design og strålende finish er ikke noen direkte
nyhet, det heller. Allikevel er det grunn til å

glede seg storveis over en høyttalere som spiller fantastisk åpent, detaljert
og avslappet, samtidig som den har en
strålende dynamikk og bassgjengivelse. I
tillegg mener jeg den har en ganske unik
egenskap, og det er at den spiller musikk
på en måte som er helt umulig å ikke like,
eller til og med elske. Den limer deg fast
i lyttestolen og slipper deg ikke før du har
spilt gjennom hele platesamlingen, røsket
liv i følelseslivet ditt og gitt deg et nytt og
bedre liv. Solid gjort av en høyttaler!

! VI MENER:
En høyttaler som gir deg fantastiske
lytteopplevelser uten å skryte!

Die Musik
PRIS: KR 170.000.- pr. par
IMPORTØR: Interconnect

