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Ok, två av subbasarna har 
13-tumselement, men i stort 
sett handlar det denna gång 
om tolv-tummare, och jag 
tyckte rubriken var så fiffig att 
den nog får vara kvar ändå. 
Du kan i detta test vänta 
dig ruskigt bra bas till priser 
mellan 8  300 och 17 990 
kronor!
AV MAGNUS FREDHOLM

t
I förra numret testade vi 10- och 15-tummare 

lite var för sig, och nu är det dags för 12-tum-

marna med ett par 13-tummare från SVS 

insmugna. Det stora prisspannet till trots 

är det glädjande nog ingen av basarna som är 

direkt dålig i förhållande till priset, och här 

finns dessutom extra spännande modeller för 

dig med lite speciella krav. Till exempel har flera 

av basarna autokalibrering, och har du inte en 

herre-jössesreceiver 

kommer denna auto-

kalibrering att ge dig 

stora fördelar. Hälften 

av basarna har också 

trigger in, vilket sä-

kerligen uppskattas av 

många.

Det är också stora 

skillnader när det 

gäller byggkvalitet, 

ingångar, styrning och 

inte minst ljudtryck. 

Precis som i förra 

numret mäter vi ljud-

tryck i rummet, och vi 

mäter mellan 20 och 

50 Hz med gradvis 

höjning tills vi inte når 

högre vid 20 Hz. Därefter anger vi också ljud-

trycket vid 22-23 Hz och 45 Hz, där våra lägsta 

rumsnoder hittas. Det går alltså inte att jämföra 

vår mätning med någon katalog eller så, och vi 

söker efter en mer allmängiltig modell. Som det 

är nu går dock dessa siffror att jämföras med 

förra numrets test, och vi kommer att fortsätta 

mäta så här tills vi hittat ett bättre sätt.

För mer info om dessa mätningar, se förra 

numrets subbastest.

Canton Sub 12.4
Först ut är den nya tolvan från Canton, Sub 

12.4, som prismässigt hamnar i detta tests lägre 

prisklass: runt 10 000 kronor. Vårt testexemplar 

är vitt, men den kan även fås i svart. Baffeln är 

mattlackad medan resten av lådan är folierad, 

och lådväggarna är 28 mm tjocka. Lådan är för 

detta test normalstor.

Det aktiva elementet har en kon i aluminium, 

och Cantons senaste kantupphängning, kallad 

wave, ska se till att element kan hålla slagläng-

den linjär. På undersidan sitter den biffiga pas-

siva radiatorn med sitt platta, tunga membran 

och en brutalvariant på waveupphängningen. 

Fötterna är lagom höga plastfötter, och vill du 

ställa basen på spikar går det, se bara till att de 

är lagom långa.

Förstärkarpanelen har vridkontroller för 

volym, delningsfilter samt fas, och dessutom 

finns två vippor: en tvåvägs som väljer om sub-

basen ska vara på jämt eller slå på automatiskt 

TOLVSLAGET:
Canton Sub 12.4

Martin Logan Dynamo 1100X 
M&K Sound V12

Monitor Audio Silver W12
Sonance i12 
SVS PB3000 

Sunfire SDS12
SVS SB3000

XTZ 12.17 Edge
Yamaha NS-SW1000
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när den känner av signal, samt en treläges som 

ska användas för att kompensera för breda eller 

smala rum. Hur denna rums-eq jobbar ser du på 

mätningen.

Det finns ett par RCA-ingångar där den hö-

gra används om du kopplar mono, samt ett 

par högnivåingångar för dig som vill koppla 

in basen med högtalarkablar. Ut finns ett par 

RCA-utgångar som helt enkelt passar vidare den 

inkommande signalen.

Martin Logan Dynamo 1100X
I förra numret testade vi bland annat en subbas 

från Paradigm, Defiance X10, och vi känner igen 

mycket från den lådan när vi kikar på Dynamo 

1100X från Martin Logan. Elementet är av sam-

ma typ, liksom förstärkaren och appen. Däre-

mot är bygget av en helt annan typ, båda vad 

gäller princip och känsla. Här har vi en sluten 

låda med elementet spelandes ner mot golvet, 

och lådan känns minst sagt rejäl, speciellt om vi 

jämför med Paradigm.

Elementet spelar i standardkonfiguration 

nedåt, men genom att flytta fötterna till förstär-

karsidan kan man få slutsteget nedåt och basen 

framåt i stället. Pillar man av gummifötterna 

blottas spikes, och skruvar man bort dem kan 

foten enkelt flyttas. Allt i ett alltså, och en riktigt 

fiffig lösning!

Martin Logan har ingångar för såväl filterad 

RCA (i stereo) som både RCA och balanserad 

XLR (LFE) och dessutom högnivå via banankon-

takter. Dessutom finns även här möjlighet att 

köra trådlöst genom ett tillbehör. Det är trevligt 

att Martin Logan har trigger in, så man slipper 

köra auto och ändå kan få subben att stänga av 

och slå på automatiskt.

Det finns endast en enda kontroll på förstärka-

ren, en volymratt, och det beror såklart på att 

allt helst kontrolleras via appen.

M&K Sound V12
Med arvet Miller och Kreisel har är det klart att 

vi förväntar oss bas av god kvalitet, Och kanske 

även ett smart bygge. M&K Sound var en gång i 

tiden riktiga pionjärer på bassidan, och man var 

definitivt med och la grunden för lågfrekvent 

ljudreproduktion.

V12 ingår i compact-serien av slutna subbasar, 

och för den som vill ha mer (dubbel konarea) 

finns x-serien med dubbla element kopplade i 

push-pullkonfiguration för perfekt linjäritet.

M&K-lådan har ett ”mjukt” utseende med 

matt vit lack och kraftigt rundade kanter och 

hörn. Den som hellre vill ha en lättgömd biobas 

köper lämpligtvis V12 i matt svart lack i stället. 

Som enda låda i testet står V12 också på endast 

tre fötter, två i bakkant och en i framkant, vilket 

helt eliminerar behovet av ställbara fötter.

Elementet är tillverkat i någon typ av pap-

persmassa, medan dammkåpan i mitten är i 

kolfiber. Den som vill dölja elementet kan göra 

det med ett färgmatchat (vitt alltså) högtalartyg.

Baksidan erbjuder det viktigaste, inklu-

sive lågnivåutgångar och THX-lägen för både 

delningsfilter (perfekt för nästan alla då det 

stänger av delningsfiltret) och volym, samt en 

steglös fasinställning. Med den lilla vippan ställs 

påslaget in, antingen auto, på eller av.

Monitor Audio Silver W-12
På annan plats i detta nummer fixar Jonas Ols-

son med den lyxiga Monitor Audio Gold-subba-

sen, men faktum är att Silver W12 inte på något 

sätt känns billig. Riktigt fanér som lackats med 

en matt lack, och inte tjockare än att träkäns-

lan är kvar, det gillar jag! Finishen vi har heter 

Delningsfiltret gör det som förväntas, men notera att 
det mesta händer nära motsolsläget. Ljusblå är helt 
motsols medan brun är kl 9, och däremellan lär de 
flesta som använder filtret hamna.

Bra kontroller och RCA-utgångar för vidarekoppling!

Cantons slavbas har en extremvariant på deras wave-
upphängning.

Canton Sub 12.4
Ibland kommer det en produkt 

som får samma betyg på precis 

allt, och så är det med Canton. 

För alldeles oavsett vad vi dis-

kuterar, om det är kontroll eller 

detaljering, ljudtryck eller djup, 

finesser eller utförande är vi alla 

överens: Här har vi en subbas 

med en jämn fin kvalitet rakt 

över. Att den inte når upp till top-

pen denna gång beror på att det 

finns ännu bättre basar i detta 

test, inte på att Sub 12.4 är dålig 

på något sätt.

Ljudtryck  
Canton Sub 12.4

Max @20 Hz: 119

Max @22-23 Hz: 123

Max @45 Hz: 148

CANTON SUB 12.4

Pris 8 300 kr

Princip Slavbas

Element 12 tum

Delning/branthet 50-200 Hz

Fas Steglös

Lågnivå in 2xRCA

Högnivå in Ja

Lågnivå ut 2xRCA

Högnivå ut Nej

Eq Narrow/norm/wide

App Nej

Autokalibrering Nej

Effekt 200 WRMS

Trigger in Nej

Mått 360 x 475 x 500 mm 

Vikt 23,8 kg

Övrigt –

Agent www.canseda.se

Tillverkare www.canton.de

Canton Sub 12.4

HemmaBio 6/2019

TRE SNABBA

• Stabilt bygge

• Wave surround

• Aluminiumelement
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Delning med DSP och app är enkelt och kul, här har 
vi ställt en massa olika delningar med 4:e ordningens 
filter, och så en extra vid 30 Hz med 3:e ordningens 
filter, bara för att visa vad filtret kan.

Eftersom basen ska kontrolleras med app är det då-
ligt med rattar på baksidan. Notera facket i panelen 
för den trådlösa mottagaren du kan köpa till.

Martin Logan kör med separata musik- och filmlägen, 
men det är en rätt diskret skillnad. Röd är film.

MARTIN LOGAN  

DYNAMO 1100X

Pris 14 990 kr

Princip Sluten låda

Element 12 tum

Delning/branthet 30-120 Hz, 18/24 dB/oktav

Fas Steglös

Lågnivå in RCA/XLR LFE, 2xRCA

Högnivå in Nej

Lågnivå ut Nej

Högnivå ut Nej

Eq Movie/Music/Night

App (Martin Logan) Subwoofer  

 Control

Autokalibrering Ja, ARC app

Effekt 650 WRMS

Trigger in Ja

Mått 380x436x411 mm

Vikt 20,9 kg

Övrigt Trådlöst tillval

Agent www.hifi-agenten.se

Tillverkare www.martinlogan.com

Martin Logan Dynamo 1100X
Här kommer en rejält frisk fläkt: Martin Logan har en 

underbar kombination av djup och kontroll! Inte en ursäkt 

så långt örat når, och autokalibreringen gör inte direkt ont 

den heller! Välj själv om du vill ha högtalaren mot golvet 

eller framåt, och krydda med trådlös överföring om du är 

på det humöret, Martin Logan gör dig inte besviken!

Ljudtryck  
Martin Logan  
Dynamo 1100X
Max @20 Hz: 120

Max @22-23 Hz: 125

Max @45 Hz: 143

TOPPKLASS
Martin Logan Dynamo 1100X

HemmaBio 6/2019

TRE SNABBA

• Smidig app

• Fötterna kan placeras på  

  två sätt

• Trådlös med tillbehör

Med elementet mot golvet får du en lätt kontrollerad 
bas, men vill du hellre ha förstärkaren nedåt är det 
bara att flytta fötterna. Notera gummidelen nederst 
på fötterna, pillar man bort den blottas spikes!
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M&K Har ett flackt delningsfilter som vi tycker man 
ska ha i botten om man nu använder det. I bion gör vi 
det som bekant oftast inte.

Med tre fötter slipper du hålla på och skruva om ditt 
golv är lite ojämnt.

M&K SOUND V12

Pris 9 600 kr

Princip Sluten låda

Element 12 tum

Delning/branthet 60-150 Hz

Fas Steglös

Lågnivå in 2xRCA

Högnivå in Nej

Lågnivå ut 2xRCA

Högnivå ut Nej

Eq Nej

App Nej

Autokalibrering Nej

Effekt 300 WRMS

Trigger in Nej

Mått 360 x 466 x 400 mm

Vikt 22 kg

Övrigt –

Agent www.septon.se

Tillverkare mksound.com

M&K Sound V12
Med en V12 i hemmabion får du en sjukt rapp, tung och 

välkontrollerad basåtergivning, och ett par kommentarer 

rör det faktum att M&K V12 låter rätt mycket ”studiobas”. 

Här följer vi lätt subbasmelodier och små små detaljer, 

samtidigt som V12 kan drämma till hårt när det behövs.

Ljudtryck  
M&K Sound V12
Max @20 Hz: 120

Max @22-23 Hz: 125

Max @45 Hz: 141

TRE SNABBA

• Tre fötter

• Färgmatchat fronttyg

• Studiomässig bas

Lågnivå in och ut samt kontroller för volym, delning 
och fas, svårare behöver det inte vara.

BRA KÖP
M&K Sound V12

HemmaBio 6/2019
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Rosenut, och förutom denna snygga rödbruna 

finns det ek, valnöt, svart ek, blanksvart och 

sidenmatt vit att välja på, så hur det än ser ut 

hemma hos dig lär du kunna passa in subbasen 

till inredningen.

Monitor Audio W-12 är en kompakt skapelse, 

och man skickar med mycket trevliga fötter, 

justerbara och med avtagbara spikes, så oavsett 

hur du vill ha det slipper du skaffa några extra-

tillbehör.

Elementet har kon i Monitor Audios C-cam-

material, och slutsteget är på 500 w. På lådans 

topp, vid bakkanten, sitter en liten kontrollpa-

nel där du dels snabbt och smidigt kan justera 

volymen, dels ändra vilken eq-kurva som ska 

vara aktiv och till sist koppla in mick och starta 

autokalibreringen. Japp, med Silver W-12 får du 

en lika lättanvänd som effektiv rumskalibrering 

av din subbas, den plattar utan problem ut de 

problem jag har i rummet vid 22-23 Hz och 45 

Hz. Nu kan många exklusivare försteg och re-

ceivrar justera subbas bra, men långt ifrån alla 

gör ett lika bra jobb som Monitor Audio W-12. 

Värt att nämna i detta sammanhang är att man 

alltid ska köra basens egen kalibrering innan 

förstegets eller receiverns.

Baksidans förstärkarpanel ha ett vred för 

delningsfrekvens, vippor för fas och auto på/all-

tid på samt in- och utgångar för filtrerar stereo-

RCA och ofiltrerad mono-LFE. Dessutom finns 

en USB-B för uppdatering av processorn och så 

en trigger in, perfekt för dig som har triggerut-

gångar. Visst funkar autopåslag ofta rätt bra, 

men är det en stillsam film kan det bli irriteran-

de då subbasen slår av och på, vilket du alltså 

slipper om du använder triggerkopplingen.

Sonance i12
När det gäller inbyggnad är Sonance en av de 

riktigt stora, men vi har inte sett så mycket av 

dem när det gäller vanliga högtalare. Här har vi 

dock en subbas av rätt normalt utseende, och en 

låda som är normalstor för detta test. Med ett 

svart, högglanslackat yttre och en kolfibervävd 

kon ser den på samma sätt brutal och elegant ut, 

och säkerligen har basreflexportens placering 

på frontbaffeln valts med hänsyn till att man 

ska kunna bygga in i12 om man vill.

Lådan står stadigt på fyra rejäla gummifötter, 

och som vanligt ersätts dessa enkelt med spikes 

om man så vill. När det handlar om inkoppling 

erbjuds såväl låg- som högnivåingångar, och 

väljer du högnivå används en snabbkoppling 

som gör jobbet enkelt förutsatt att du inte har 

för kraftig kabeldimension. Dessutom har i12 

mottagare för trådlös signal, och skaffar du 

sändartillbehöret kan du helt hoppa över kabel-

dragning, bekvämt!

Rattarna på baksidan reglerar volym, del-

ningsfrekvens och steglös fas, och tillsammans 

med appen SonARC (finns endast till iPrylar) 

blir det en komplett inställning av subbasen.  

Appen har nämligen autokalibrering, där du 

inte kan påverka något utom placeringen av 

micken (telefonen eller paddan alltså) men som 

internt jobbar med en mycket avancerad eq för 

att ge din subbas de bästa förutsättningarna.

SVS PB3000
Den stora PB3000 har likadana element och 

slutsteg som SB3000, men här handlar det alltså 

om Ported Box, och dubbla basreflexför som är 

lika långa. Allt annat är lika, så vi snackar inte 

så mycket mer om PB3000 här.
Här har vi delningsfiltret som är minst sagt diskret, 
movieläge och högsta respektive lägsta möjliga  
delning.

Det mesta styrs på toppen, så här finns inte mycket 
att pilla på. Notera dock den fina finishen, härlig 
träkänsla!

Testets smidigaste fötter kan justeras och låsas i 
höjd, och vill du ha spikes skruvas de fast i mitten, 
och de följer med!

Monitor Audio Silver W12
Testets mesta gentleman var 

det någon som kommenterade, 

och visst ligger det något i det. 

Monitor Audio Silver W12 har 

en extrem kontroll över konen, 

och med eq inmätt för rummet 

blir det ett mycket bra resultat. 

Dock saknar vi fysiken längst ned 

i frekvens, och det här är heller 

inget val för den som vill starta 

en grannfejd.

Ljudtryck  
Monitor Audio  

Silver W12
Max @20 Hz: 118

Max @22-23 Hz: 123

Max @45 Hz: 144

MONITOR AUDIO SILVER W12

Pris 14 990 kr

Princip Sluten låda

Element 12 tum

Delning/branthet 40-120 Hz

Fas 0/180

Lågnivå in LFE+2xRCA

Högnivå in Nej

Lågnivå ut LFE+2xRCA

Högnivå ut Nej

Eq Movie/Music/Impact

App Nej

Autokalibrering Ja

Effekt 500 WRMS

Trigger in Ja

Mått 340 x 340 x 380 mm

Vikt 20,1 kg

Övrigt –

Agent www.iconscandinavia.se

Tillverkare www.monitoraudio.com

Monitor Audio Silver W12

HemmaBio 6/2019

TRE SNABBA

• Autokalibrering inbyggd

• Toppfinish

• C-amelement
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Sunfire SDS12
En gång i tiden var Bob Carvers Sunfire det allra 

hetaste när det gällde subbasar, och i Sverige 

såldes de till en början med transformator från 

110 till 220 V. Nu, över tjugo år senare, är Sunfire 

fortfarande ett märke att räkna med, även om 

man inte alls är lika dominerande längre.

Basen i detta test heter SDS12 vilket uttyds 

Sunfire Dynamic Series, och det handlar om en 

förhållandevis enkel och för Sunfire billig serie.

Den aktiva tolvan spelar framåt medan slav-

basen pumpar på mot golvet. Båda elementen 

har polypropylenkoner av normalt snitt, och 

den kompakta lådan har kraftigt rundade kan-

ter och ett ytskikt i svart ekmönstrad folie. För 

att hålla det passiva element på rätt avstånd 

från golvet står SDS12 på fyra koniska fötter.

Kontrollerna på baksidan är de vanligast 

förekommande, alltså volym, steglös fas och 

delningsfilter. In- och utgångarna är RCA, och 

dessutom finns en vippa för alltid på/auto.

SVS SB3000
Med två basar i samma test får SVS visa att man 

kan både slutet och portat. SB uttyds Sealed 

Box, och denna smidiga subbas är till utseen-

det väldigt lik Sunfire SDS12. Tills man lyfter 

den vill säga, för SVS är väsentligt tyngre och 

känns mer gedigen. 3000-serien är SVS nyaste, 

och man har ett DSP-chip som kontrollerar allt 

(för övrigt samma chip som vi hittar i XTZ 12.17 

Edge). I SVS fall innebär det att man låter alla 

basfunktioner styras med tryckknappar och 

lysdioder, vilket är mycket smidigt. Här kan vi 

alltså med knappar kontrollera volym, delnings-

frekvens och fas på ett smidigt sätt.

För den som vill pilla mer (och vem vill inte 

det) finns SVS grymma app med allt från para-

metrisk eq till snabbval för till exempel musik 

och film samt styrning av allt processorn kan.

SVS har kraftigt rundade kanter och svart 

plastfolie med ekmönster, och står på grunda, 

relativt hårda gummifötter. SVS kör med dubbla 

lågnivå in och ut, och har trigger in för fjärrpå-

slag, förutom då möjligheten att ha autopåslag 

när signal finns på en eller båda lågnivåingång-

arna.

XTZ 12.17 Edge
Vi testade 12.17 Edge för ett halvår sedan, och 

den som vill dyka djupare ned med denna 

svenska slägga skaffar lämpligtvis HemmaBio 

12/2018.

Basen är inte direkt liten, medan vikten är 

rätt bekväm jämfört med de tyngsta i detta test. 

Lådan står stadigt på fyra låga, koniska gummi-

fötter, och det går enkelt att skruva av dem om 

du vill ha spikes.

De två portarna är olika långa, vilket ger flera 

tweakmöjligheter. Lådan är mycket väl stagad 

internt, och man har även interna stöd för de 

långa portarna.

12.17 Edge är försedd med en enbands semi-

parametrisk eq där ingreppsfrekvensen kan 

justeras mellan 30 och 120 Hz medan gain kan 

ställas +-9 dB. Ingångarna är RCA stereo, XLR in- 

och pass thru, medan inställningarna sköts med 

rattar för delningsfrekvens, fas och gain. Vidare 

finns omkopplare för att koppla i/ur delningsfil-

tret, ställa in de fasta Eq-kurvorna och en om-

kopplare som väljer om basen ska vara på hela 

tiden eller slås på vid signal.

Slutsteget är ICE Power, ett 700 Watts mono-

block, kallat Edge.
Flack delning hos Sonance och noterbart är hur lite 
som händer mellan fullt medsols (blå) och klockan 12 
(grön).

De vanliga kontrollerna, och det man kan notera här 
är möjligtvis att högnivå ansluts med snabbkontakt, 
helt klart vanligare på installationssidan.

Stadiga, lite extra mjuka och greppiga, ja det är 
Sonances gummifötter.

Sonance i12
Sonance är en subbas som 

presterar riktigt bra rakt ur 

lådan, och när du väl kört 

auto-eq är det en smakfullt 

balanserad återgivning med 

en förbluffande förmåga att 

spela starkt. Bra kontroll, 

fin detaljering och en härlig 

följsamhet som framför allt 

visar sig med musik. Det 

här är en av de basar som 

förvånade oss mest (positivt 

alltså).

Ljudtryck  
Sonance i12

Max @20 Hz: 118

Max @22-23 Hz: 128

Max @45 Hz: 148

SONANCE I12

Pris 14 000 kr

Princip Basreflex

Element 12 tum

Delning/branthet 50-250 Hz

Fas Steglös

Lågnivå in 2xRCA

Högnivå in Ja

Lågnivå ut Nej

Högnivå ut Nej

Eq Nej

App SonARC (IOS)

Autokalibrering Ja, SonARC app

Effekt 400 WRMS

Trigger in Nej

Mått 407x457x407 mm

Vikt 25,7 kg

Övrigt Trådlöst tillval

Agent www.canseda.se

Tillverkare www.sonance.com

Sonance I12

HemmaBio 6/2019

TRE SNABBA

• App för kalibrering

• Bra för inbyggnad

• Kolfiber i hela konen
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Bas hela vägen ner i källaren, och detta delningsfilter 
som gör det som utlovas.

Knappar och lysdioder, och så en app som komple-
ment, gör att du får full koll på din SVS-bas.

SVS PB3000

Pris 17 990,00 kr

Princip Basreflex

Element 13 tum

Delning/branthet 30-140 Hz

Fas Steglös

Lågnivå in 2xRCA

Högnivå in Nej

Lågnivå ut 2xRCA

Högnivå ut Nej

Eq App

App Ja

Autokalibrering Nej

Effekt 800 WRMS

Trigger in Ja

Mått 465x557x660 mm

Vikt 37,3 kg

Övrigt –

Agent www.hembiobutiken.se

Tillverkare www.svsound.com

SVS PB3000
Ok, det finns många fina basar i detta test, men det finns 

ingen som greppar tag i biorummet som denna SVS-bjäs-

se. Mätmässigt är det inte så stor skillnad, men känslan 

när vi kollar på till exempel introt till Passengers och hela 

Transformers är PB3000 utan tvekan bäst. Fast den är 

väldigt stor, så den passar nog inte alla.

Ljudtryck  
SVS PB3000

Max @20 Hz: 123

Max @22-23 Hz: 130

Max @45 Hz: 145

TRE SNABBA

• Appstyrning

• Knappkontroll på baksidan

• Mycket stor låda

Fyra små gummitoppar, likadana som XTZ använder, 
gör att PB3000 står stadigt.

BÄST  
I TEST

SVS PB3000

HemmaBio 6/2019
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Sunfires delningsfilter gör precis det som förväntas, 
skönt.

Normala kontroller, och notera att Sunfire kör med 
tvåpolig nätsladd. Varför vet vi inte, men det känns 
ovant.

Fötter med rätt höjd för att låta slavbasen arbeta 
optimalt.

Sunfire SDS12
Med lite lagom lös kontroll 

över konen är SDS12 rätt kul 

att använda till actionfilmer 

med massor av bomber,  

helikoptrar och annat 

byxfladder, men dessvärre 

saknar vi kontrollen och 

tyvärr också det där av-

grundsdjupet. Det känns lite 

som att Sunfire försökt göra 

en subbas i en viss prisklass, 

vilket kanske inte blev  

jättelyckat denna gång.

Ljudtryck  
Sunfire SDS12
Max @20 Hz: 120

Max @22-23 Hz: 127

Max @45 Hz: 146

SUNFIRE SDS12

Pris 9 990 kr

Princip Slavbas

Element 12 tum

Delning/branthet 50-150 Hz

Fas Steglös

Lågnivå in 2xRCA

Högnivå in Nej

Lågnivå ut 2xRCA

Högnivå ut Nej

Eq Nej

App Nej

Autokalibrering Nej

Effekt 300 WRMS

Trigger in Nej

Mått 370 x 423 x 394 mm 

Vikt 15,9 kg

Övrigt –

Agent www.iconscandinavia.se

Tillverkare www.sunfire.com

Sunfire SDS12
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TRE SNABBA

• Slavbas

• Enkel kontroll

• Lätthanterlig vikt

Yamaha NS-SW1000
Med ett högtalartyg som är gjort som en integre-

rad del i lådan har Yamaha NS-SW1000 ett eget 

utseende, och precis som Monitor Audio väljer 

man att ha volymratten lätt åtkomlig i framkant 

på lådan. Här kan du även slå av och på subba-

sen om du så önskar. Annars kan subbasen slås 

på automatiskt eller via trigger. Yamahabasen 

har den säreget formade porten på en lådsida 

och elementet på en annan.

Den ruskigt bastanta och tunga lådan står på 

tunga, dämpade aluminiumfötter, och den blan-

ka lacken påminner oss om att Yamaha även 

tillverkar fantastiskt fina flyglar och pianon.

På baksidan finns högnivå- och lågnivåin-

gångar i stereo, en RCA LFE-ingång samt hög-

nivåutgångar. Den enda ratten på baksidan styr 

delningsfrekvensen, medan fasen vänds med 

en vippa. Dessutom finns en eq-omkopplare 

mellan music och movie samt en auto standby 

med två känsligheter. Dessutom finns det en 3,5 

mm-hona märkt System Connector, och det är 

en trigger in, trevligt.

Basbehovet säkrat
I detta test har vi subbasar i ett rejält brett pris-

spann, och därför känns det naturligt att dela 

in testet i två delar: en grupp runt 10 000 kronor 

och en grupp runt 15 000 kronor.

I den förstnämnda gruppen hittar vi Canton, 

M&K Sound, Sunfire och XTZ, och här är det inte 

svårt att hitta våra två favoriter: den (oftast) 

portade XTZ 12.17 Edge och den slutna M&K 
Sound V12. 

XTZ är en subbas som kan spela rejält starkt, 

som går hela vägen ner utan att darra på man-

schetten och som dessutom kan tweakas mycket 

effektivt för olika rum. Bäst i test för prisklas-

sen!

M&K Sound V12 spelar inte riktigt lika starkt 

men har sina styrkor i en fantastik kontroll och 

rapphet, och vi gillar den starkt. Ett riktigt bra 

köp!

Canton Sub 12.4 är ett stadigt bygge, och den 

lättskötta eq-funktionen gör att de flesta kan 

få till ett bra subbasljud. Att Sub 12.4 får stryk 

av XTZ och M&K beror alltså inte på att den är 

dålig, mer att de andra är så bra.

Sunfire SDS12 då till slut, ja här känns det lite 

som att man velat bygga en billigare bas än man 

egentligen är bra på, och resultatet är tyvärr 

en sistaplats i gruppen. Inte direkt dålig, men 

denna Sunfire är långt ifrån det vi normalt för-

knippar med Bob Carvers gamla flaggskepp.

I den andra klassen, runt 15 000 kronor, är det 

ingen subbas som faller igenom, men den allra 

bästa basen i klassen får vi med SVS PB3000. En 

andra testvinnare alltså! Bra köp-betyg får dess-

utom SVS SB3000 och Martin Logan Dynamo 
1100X, två riktigt feta slutna konstruktioner.

Yamahas Db-monster saknar en del kontroll, 

och ger i vissa lägen blåsljud från porten, men 

den är ett fullkomligt as när det gäller att spela 

starkt. Sonance i12 är en välartad och välbyggd 

bas med en mycket bra kalibrerings-app, och 

Monitor Audio Silver W12 är tajt, autokalibrerad 

och saknar bara det där sista i djup.

Personligen skulle jag kunna tänka mig de 

flesta av dessa subbasar i mitt hem, men efter-

som jag bor i lägenhet skulle valet till slut falla 

på en sluten konstrukton, så en pluggad XTZ, 

M&K Sound eller Martin Logan fick det i så fall 

bli! Jag har tillsammans med testpanelen haft 

massor av kul under detta test, och vi är alla 

eniga om att testvinnarna är riktiga monster i 

sina respektive prisklasser. 
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Jösses vilken mätning, det finns inte mycket att säga 
här utom att det förmodligen krävs en del DSP för att 
SB3000 ska mäta så här.

Samma sak här: Knappar och lysdioder, och så en 
app som komplement, gör att du får full koll på din 
basåtergivning.

SVS SB3000
Låter denna bas som PB3000? Ja på många sätt gör den 

det, men här får vi en tajtare kontroll och inte samma 

fysiska grepp om rummet. En mer civiliserad skapelse 

kanske, men för den delen inte utan tyngd. Går dessutom 

extremt djupt, och är roligare att använda till musik.

Ljudtryck 
SVS SB3000

Max @20 Hz: 119

Max @22-23 Hz: 126

Max @45 Hz: 142

TRE SNABBA

• Appen igen

• Mycket mindre än PB

• Fin DSP-kontroll

Samma fot här också såklart.

SVS SB3000

Pris 14 990 kr

Princip Sluten låda

Element 13 tum

Delning/branthet 30-140 Hz

Fas Steglös

Lågnivå in 2xRCA

Högnivå in Nej

Lågnivå ut 2xRCA

Högnivå ut Nej

Eq App

App Ja

Autokalibrering Nej

Effekt 800 WRMS

Trigger in Ja

Mått 385 x 397 x 399 mm

Vikt 24,7 kg

Övrigt –

Agent www.hembiobutiken.se

Tillverkare www.svsound.com

TOPPKLASS
SVS SB3000
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Titta hur bra det kan bli, ett delningsfilter som juste-
ras med en ratt men styrs av DSP!

Full fontroll med rattar. XTZ jobbar med både 
portpluggar, eq-omkopplare och parametrisk eq, och 
man försöker göra hela handhavandet så enkelt som 
möjligt.

XTZ 12.17 Edge
Vi har alltså testat 12.17 Edge förut, och det är intressant 

att se hur man gång på gång kan leverera så bra bas, och 

alltid till så attraktivt pris också. Här får vi en härligt de-

taljerad basåtergivning med avgrundsdjup och slagkraft, 

och det är först när man jämför med SVS-basarna som 

det blir lite svettigt för XTZ. Inte så konstigt dock, då 12.17 

Edge kostar ett hår under 8  000 kronor.

Ljudtryck  
XTZ 12.17 Edge
Max @20 Hz: 127

Max @22-23 Hz: 129

Max @45 Hz: 142

TRE SNABBA

• Parametrisk eq

• Olika långa portar

• Förbluffande lågt pris 

Likadana fötter som SVS gör att XTZ står stadigt, och 
vill du köra spikes är det bara att skruva ur dessa.

XTZ 12.17 EDGE

Pris 7 990 kr

Princip Basreflex

Element 12 tum

Delning/branthet 30-170 Hz

Fas Steglös

Lågnivå in XLR, 2xRCA

Högnivå in Nej

Lågnivå ut XLR

Högnivå ut Nej

Eq Eq 1, Eq 2,  

 1-band parametrisk

App Nej

Autokalibrering Nej

Effekt 700 WRMS

Trigger in Nej

Mått 395 x 510 x 400 mm

Vikt 25,9 kg

Övrigt –

Agent www.xtz.se

Tillverkare www.xtz.se

BÄST  
I TEST

XTZ 12.17 Edge
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Med sin form ska Yamahas port undvika blåsljud, men 
vi lyckas forcera den till blåsljud med rejäla ljudtryck.

Om du ska använda Yamahas delningsfilter är det 
framför allt mellan kl 9 (brun) och helt motsols (ljus-
blå) du vill vara.

Yamahas panel ser inte ut som någon annan, och 
värt att notera är till exempel att autopåslaget har 
två känslighetslägen samt att systemkontakten är en 
trigger in.

Volymratt på fronten är bekvämt, liksom av/påknapp 
om du vill stänga av ordentligt.

Yamaha NS-SW1000
Den stora, starka SW1000 bjuder 

på detta tests mest öronbe-

dövande bombkrevader, och 

backar inte heller när det vankas 

helikopter-fladder. Funkar också 

sjukt bra med musik, och piggar 

upp allt från techno till gammel-

jazz. Däremot får vi vid höga 

ljudtryck ibland blåsljud från 

porten, vilket drar ned betyget på 

kontroll något.

Ljudtryck  
Yamaha  

NS-SW1000
Max @20 Hz: 128

Max @22-23 Hz: 133

Max @45 Hz: 148

YAMAHA NS-SW1000

Pris 14 990,00 kr

Princip Basreflex

Element 12 tum

Delning/branthet 40-140 Hz

Fas 0/180

Lågnivå in LFE+2xRCA

Högnivå in Ja

Lågnivå ut Nej

Högnivå ut Ja

Eq Movie/Music

App Nej

Autokalibrering Nej

Effekt 1000 W

Trigger in Ja

Mått 443 x 463 x 522 mm

Vikt 41 kg

Övrigt –

Agent se.yamaha.com

Tillverkare se.yamaha.com

Yamaha NS-SW1000
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TRE SNABBA

• Fast högtalargaller

• Aluminiumfötter

• Specialport

Bäst i test x 2
Kanske är det en slump att de två testvinnarna 

ser så pass lika ut, men vi kan inte låta bli att 

fundera på om DSP-processorn kan ha något 

med det hela att göra. XTZ 12.17 Edge och SVS 

PB3000 har båda den nya 50 MHz-DSP:n från  

Analog Devices. En annan observation är att de 

båda är relativt stora, ja SVS är närmast gigantisk, 

och kanske slipper man då tvinga fram prestanda 

med effekt och DSP.

Hur som helst är detta två fantastiska subba-

sar, och frågan man kan ligga vaken på nätterna 

och fundera på är om en SVS PB3000 är bättre 

än två XTZ 12.17 Edge.

XTZ 12.17 Edge SVS PB3000


