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Hifi » KEF LSX trådløse høyttalere

NÅR HALVPARTEN
ER NESTEN LIKE MYE

KEF har brukt øksa og omtrent delt den fantastiske LS 50 Wireless i to. Da
ville jeg trodd at en del av kompromissene er klart hørbare, men det tok jeg
visst kraftig feil.
Tekst: Håvard Holmedal

F

or å få til denne øvelsen har KEF brukt alt de
har lært om høyttalere de siste årene, og alt
de lærte i prosessen med å utvikle LS50 Wireless. Hadde det vært et nesten hvilket som helst
annet produkt, ville det sannsynligvis vært greit å
minske størrelsen, bruke færre materialer og på
den måten senke prisen.
Med høyttalere er et litt annerledes, og særlig
med trådløse høyttalere som LSX. Du må fortsatt
ha gode elementer, bra forsterkere, og elektronikken må ha den samme funksjonaliteten som på
storebror LS50 Wireless. Ikke noen enkel oppgave
når prisen også skal kuttes med halvparten.

De har fått plass til mye likevel
I og med at elementet er krympet med 3 cm til
en diameter på 10cm, klarer KEF seg med et mindre kabinett. Det mindre elementet behøver heller
ikke like store og kraftige forsterker, og i og med at
du ikke kan spille like høyt (bare nesten) behøver
ikke forsterkeren være så kraftig.
LSX er utstyrt med en forsterker på 30watt til
diskanten og en 70watt forsterker til bassene.
Noen vil kanskje mene at det er litt lite, men den
yter likevel mer enn du noensinne ville finne på å
kreve av en knøttliten høyttaler. I og med at det
blir benyttet klasse D-forsterkere har KEF funnet
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kan du simulere omtrent hvilke som helst av de
mange tusen kvalifiserte valgene konstruktørene
må ta for å komme frem til et endelig produkt. Det
er mange årsaker til KEFs suksess de siste årene,
men her har nok simuleringene deres bidratt
sterkt til utviklingen.
Det ti centimeter store toveis-elementet som
KEF kaller Uni-Q er foredlet og forbedret over så
mange generasjoner at det er blitt fantastisk bra.
Det er fortsatt ikke perfekt, for som de sier selv
har de gjort forbedringer den siste tiden både med
det elementet som sitter i LSX, og de som har funnet veien inn i deres nye KEF R-serie. De kommer
sikkert også til å finne nye smarte løsninger på de
innebygde problemene som skapes i et element
som dette, men vi må jo si at det er blitt veldig
flinke til å hente frem fordelene, og minst like
flinke til å skjule eller overvinne utfordringene.

det mulig å kvitte seg med plasskrevende kjøleribber og strømforsyninger.
Høyttalerne har fortsatt alle sine digitale egenskaper i behold og det inkluderer smarte funksjoner i appen for å kompensere for diverse plasseringer. Enten du plasserer høyttaleren på stativ
eller om du setter den på hylla ved siden av TV-en
skal du være trygg på at den spiller opp mot sitt
beste.
Glimrende Uni-Q
Noen ganger tenker jeg på de første KEF Uni-Q
elementene jeg hørte. De representerte avgjort
noe nytt, men i når vi nå hører eldre KEF-høyttalere med disse elementene, høres det veldig
tydelig hva som har skjedd de siste ti årene. KEF
har underveis også utviklet et unikt simulatorprogram for konstruksjon av høyttalere, og her

Høres vanskelig ut, er enkelt
KEF LSX kobler seg kjapt opp på nettverket ditt,
og appen hjelper deg til å komme raskt og enkelt
i mål. Hvis du tidligere har koblet opp noe som
helst på routeren din går dette veldig greit. Har du
aldri gjort det kommer du greit i mål da også, og
går det ikke i det hele tatt får du spørre 12-åringen
til naboen.
Trådløs lyd kan tas i mot med oppløsninger
opp til 24bit/192kHz, men dette samples ned til
24bit/48kHz hvis høyttalerne skal kommunisere
med hverandre trådløst. Det holder for de fleste,
og dekker behovet for å overføre lyd i CD-kvalitet.
Har du derimot mye musikk i høyoppløste formater liggende på datamaskinen eller på en
nettverkharddisk, eller ønsker å spille MQA-filer
fra Tidal, kan du bruke en nettverkskabel mellom
høyttalerne. Da vil de kun sample ned musikken
til 24bit/96kHz og spille av denne oppløsningen i
begge kanaler. Om du hører noen forskjell er derimot en annen diskusjon, men her har du i hvert
fall valget.
Ikke bare trådløst
For å få lyd i høyttalerne kan du sende musikk
trådløst via AirPlay (AirPlay2 kommer) eller Bluetooth, via Spotify Connect, fra Tidal via appen,
eller spille fra lydbiblioteket ditt via nettverket.
Insisterer du på å spille kablet finnes det en optisk
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inngang som kan kobles til digitale kilder som for eksempel en CDspiller, men den er nok tiltenkt tilkobling av en TV. USB-inngangen fra
LS50 Wireless er borte sammen med den analoge RCA-inngangen.
Du har en analog aux-inngang som kan ta signalet fra en platespiller hvis du har en RIAA (platespillerforsterker) i mellom platespilleren og høyttaleren. Det er litt klønete, men det går. Ønsker du å
koble til en liten subwoofer (eller en stor) finner du en egnet utgang
for dette. Da kobler LSX automatisk vekk all lyd fra 80Hz og nedover, og sender dette til subwooferen.
Så med strøm inn på begge, og med både optisk og analog kabel
koblet til i tillegg til den mulige kommunikasjonskabelen mellom
høyttalerne, og kanskje også subwooferen, vil du muligens ha behov
for å diskutere konseptet «trådløst», men dette er så langt vi har
kommet i 2018.

VI LIKER:
• Tar minimalt med plass
• Låter veldig bra
• Fleksible og allsidige
• Spiller mye større enn du tror

VI LIKER IKKE:

• De har begrensninger, men
færre enn man skulle tro.
STEREO+ MENER: KEF LSX er rett
og slett blitt et fantastisk produkt
hvor design og ytelse går sammen i
en høyere enhet.

Hvor kommer all bassen fra?
Du kan sette opp en nesten hvilken som helst minihøyttaler på
markedet uten å få den bassen du får ut av KEF LSX. På enkelte
innspillinger sitter jeg virkelig og lurer på hvordan det er mulig. Denne størrelsen skal bare ikke spille med like mye størrelse
og tyngde, og slett ikke med samme dybde uten å trosse noen
elementære fysiske lover. Men det gjør den likevel. Den går ikke
brønndypt, men bruker du to minutter på appen og gjør de anbefalte lydjusteringene, klarer du bare ikke å gjøre det tynt eller
slankt. Det er glimrende balanse i lyden helt ned til i underkant av
50Hz, og det er egentlig helt brukbart.
Lyden fra Uni-Q elementet er knapt noen overraskelse, men det
er hyggelig å høre at KEF har fått med såpass mye av lydkvaliteten
vi hørte i LS 50 Wireless. LSX spiller åpent og flott, og med en imponerende mengde detaljer i både diskant og mellomtone. Lydbildet
er også svært sjenerøst og måten høyttaleren fokuserer på hvert
enkelt instrument eller stemme, og hvordan disse med stor nøyaktighet blir tegnet opp mot bakgrunnen, blir kun matchet av andre
høyttalere med tilsvarende elementer eller horn. En tradisjonell
to-veis høyttaler med elementene spredt utover frontplaten er ikke
i nærheten, og i hvert fall ikke i en noenlunde fornuftig prisklasse.
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Høyttaleren er balansert slik at den ikke foretrekker noen
spesielle musikksjangre, men det er ikke en svær og effektiv partyhøyttalere med en overmodig 15tommer i bassen, og høyttaleren vil
ikke være med på å spille Infected Mushroom eller Rammstein med
volumet på fullt.
Lydtrykket er egentlig bra nok til alt annet, men du må regne med
å holde deg på den fornuftige siden av 100dB. Noe som kan bli litt
snaut når festen når høydepunktet og stua er god og romslig.
Der høyttaleren virkelig skinner er på piano, stemmer, akustiske
instrumenter, og med musikksjangre som jazz, pop, viser, country
og liknende. Da er høyttalernes ytelser knapt til å tro. De skal jammen meg jobbe steinhardt de som skal inn på i denne produktkategorien hvis de har som ambisjon om å hamle opp med KEF.
Et helt stereoanlegg
Det er sikkert noen som fortsatt mener dette er litt dyrt, men
tenke på hva du får for pengen. Du får et par utmerkede høyttalere,
fire forsterkere, nettverksspiller og elektronikk som tilpasser høyttalerne til rommet ditt. Det betyr at disse to nusselige høyttalerne
er et avansert komplett stereoanlegg i miniatyrformat. I tillegg er
det lekkert og det leveres i et antall flotte farger som pynter opp i
stua. Det er egentlig bare et ord som er ordentlig dekkende for alt
sammen, og det er «fantastisk».
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