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. Dskant sfäriskl horn,77 mnr ängd

130 mm d ameter 25 mm elenrent
. Mellanreg ster: sfärskt horn 190 mm längd

400 mm d ameter 125 mm elemenl
. Bas 300 mm eement
. 6 kanaler. 66 blt dig ta processing
. 3x24 blt DAC (Burr Brown)
. Förstärknlng 2x50 plus 1x400 watt
. lngångar:USB, optsk 2xSiPD F

(obalanserad d s ia ), lxAESi EBU (ba anserad

d gila ) möjlgheiför afa og ingäng
. F nish vil eller svart
. N,1åttr 1040x490x318 mm (HxBxD)
. Vki:30 kg
. Pris: 10 000 euro
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Ho ger Fromme med s n des gneroch förväntade
nägot isti med deras övriga högta are. Emeler-
td kom designern t lbaka med någoi heitannat

lag vet inte vad du tycker', sade han til
F'omm- ' npt lag f .1. -n tde Dpr Log F'l lo^.
nad Fromme en bråkde av en sekund att

bestämn'ra att den designen skulle del bara vara

Resu tatet är något som i princip ika gärna

k-rde va. r de( gnar åv WF'1F' Palror. Tör mig

sänderZero 1 precis sarnma s gnalernärden
står i ett hern. Det är en sku ptur en möbel och

ett bruksföremål i en och samma design. När det
är sagt mastejag päpeka att det främst gäler
den vrta versionen av högtalaren Den svarta

tyckerjag inle a ls har samma appeal. Langl,

langt ifrån faktiskt.

Akti\,'t
Det f nns en del fördelar med horn on] man vil
göra en aktv högta are. För detförsia är siälva

princlpen med horn alt det i s g ger en förstärk-
ning. Det gor att horn har vald gt hog kanslghet

och behöver därför inte så kraftig förstärkare för
att kunna spe a högt. Diskanten och n'relanre-
gistret har därför fåii var sin k äss AB förstärkare
på 50 watt.

Med den dynamiska basen är del annorlunda

Ska man ha horn tilbasen krävs dei nagra

^rorma slap.l(a. Del är inF p.all((l,eal<e1
b"rl er bard rrgo'lLrda hJ-na_ 1og..ld-c
Därför har hornhögta are ofta en dynam sk bas

o. nagor srag De-l akriva o\ 1.mic"a ba,e_ i

Zero t harfdrsetts med en 400-watts k ass

DJörstärkare. Ett dynamiskt e ement har en

betyd igt ägre käns ghet och ska ha myckel mer

effekt för att göra väsen av sig

Digitalt
I\,4en del5orr 5kr_er oan ha' nogld a.e1 f'd sa

många andra är att detfaktiskt ären helanlägg-
ning vita ar onr. Härfinns ett anta ingängar

USB, optisk, 2xS/PDIF (obalanserad digital)
'1xAES/EBU (ba anserad digita )samt möj ghet

for ana og ingång Via den medföllande fjärrkon-

trolen väler du inqäng och styr volym samt

sköter stand-by Det är en rund stor stav med

fyra knappar, men nga nd katorervarken pä def
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modern konsurnent kan

kräva.

den först ordentligt på

Beroende på hur man

stäler den i rummet
måste basnivån justeras.

Det görs med en musoF
gel på baksidan på var
högtalare som kan

ställas +/-3 dB i0,5
dB-steg. I\,4ycket bra och
nödvändigt, hos mig med

högtalarna en god bit ut i

mitt stora rum föllljudbil-

enastående, jag har aldrig hört något liknande
frar något son i'lre var en ren PA-arlaggnirc.
Således ärAvantgarde Acoustics Zero 1 något
som borde stå i pojkrummen, på studenthem
eller varsom helst där detfinns en musikglad
publik upp Ull 25 år. Det är den förvisso lite fördyr
för, men så borde det varit. Det är lite "s änq diq i

väggen, Cerwin-Vega" över det. Bas och full

body, men med kvalitetl

Den danska qruppen Panamah, som spelas

hela tiden på dansk radio närdelta skrivs, har
gjorl rrycket ut av att renodla stt utfyck på sin

sprillans nya skiva genom att ta mycket större

hänsyn till hur det egentligen låter pä riktigtdet de
qör. lsamarbete med lnterceptor Nordic harde
kLnnat lyssla tillsin'nusik på ordenlliga a'rlägg-
ningaroch därmed kunnat höra mycket mer detal-

leroch fått möjlighetattfå sin musik att låta bättre.

Och ioch med det låter den faktiskt bättre på allt,

om manjämför med deras debutplatta.

I övrigt är"En varm nats kolige luft" en ypper-

Lig popp atta med både bra texter och innovativ
pomusik. Skivan låter som en ren fröjd via Zero
1. Speciellt kanjag rekommendera DJ Blues och
Jeg synesjeg så dig, som förlöses förnämligt av

Zero 1. Panamah gillar bas, och jag tror att
gruppen hade älskat att höra sin rnusik spelad så

här. Basen är precis så massiv som jag kan

första att qruopen vi I Det är bara inle så rrå1ga
högtalare som verkligen kan det.

Träden växer dock nte helt in i himlen. Ljudbil-

den ärgenorrgåerde stor ocl' r krigr vä.oe'inre-

rad, men utan den alka svartaste bakgrunden
som high-end brukar kunna ge. Dessutom
handlardet om hornhögtalare, vjlket nästan alltid
på ett ellerannat sätt kan höras. Då och då hör
jag lite drag av tratt, men det är mycket lite och

förde allra, allra flesta kunder till denna högtalare
varken märks det eller har någon som helst bety-

delse. Det är lite på samma sätt som en dome-
diskant kan tå,ile fo"ryc<er erergirbland - i'rg-
enting är helt perfekt.

Närdessa små invändningar är sagda, måste
jag tillstå attjag inte kan konrma ihåg närjag
hade så roligl sist med en anläggning. Jag har

spelat rock på ett sätt sorn jag

upptäckte att jag faktiskt
längtat efter att kunna göra

hur bra min normala anägg-
ning än är Zero 1 är rasande
kull

Slutsats
Orn vårlden var rättvis skulle
ungdomen hafitillgång till

Avantgarde Zero 1. De skulle
gilla den skarpt. Dessvärre är
den för dyrfördet. För design-

vännerna ärden en välkom-

men opponeni till B&O, den

kan allt och låter dessutom
riktgt bra -även med tanke pä

priset. Jag gillar den skarpt!

eller på högtalarna talar om annat än att ström-
men är på närden ärdet. Det är inte bra, jag

lärde mlg snabbt att inte tycka specellt mycket

om denna fjärr.

Det blir det emellertid ändring på erlar vl, det är

en ny lösning på gång som sägs ska få min kdtik på

den här punkten attförslumma. I nuläget fungerar

det förvisso. nen jag välkomnarvarje forbah'ing

Tillden digitala blten har man lagit hjälp av

danske Thomas Ho m från Holm Acoustics, som
nJförtidpr fungerdr som kolsulert på det här

omddetför en uppseendeväckande stor och väl-

renommerad kundkrets. Thomas Holm ären av
de leoande nnovalörerra inom d,grtaheklik på

världsplan, så det ärfullt för§åeligt att han har
mycket attgöra. För Zero t hardet betytt atidigi-
taltekniken i högtalaren är spitzenklasse och att
det är en ren frdjd att använda den

Nej, det är inte high-end, sägerThomas, men
idenna hela anläggning för 10 000 euro kommer
man faktisktett långt stycket på vägen. Den ena

högtalaren fungerarsom l\,4aster och den andra

som Slave (jo,lag kom naturligtvis att spela
I\,4asler and Servant både med Depeche Mode

och Nouvelle VagJe...)och du ka" välja om sig-

nalerna mellan dem ska gå trådlöst eller med

kabel. Jag spelade genomgående trådlöst utan

att på något sätt sakna vare sig ljudkvalitet eller
stabilitet, det funqerade helt enkelt ypperliqt.

Avantgarde rekommenderar att man till

exempel kopplartillen Airport Express, så kan

man skicka sin musik trådlöst och så kan högta-
laren, eller anläggningen, istort sett a lt sorn en

plats med +2,5 dB för
basarna. lvlen. dä blev

hela återg vningen i

gengä d bra mycket

bättre än inormalläge
och på det hela taget
överraskande bra.

Design -eller rock?
l\lan kunde förvänta sig

att den som högtalaren

vänder sig tillär den
designmedvetne som v ll

ha en statement-anlägg-
ning med lite mer per-

sonlighet än standardlös-
ningen från B&O förden

hä.lyper av kon.umert. Det ä'nog ocksa sa

der ar tanki'rån börja1. De designnedvetra jag

vlsat den för har också tagit den till sig och sett
nö, ghererna alt fa närmast en Panton-anlägg-

ning i hemmet. Och så är det bara de två högta-
larna som syns i rummet. allt ärju inbyqqt i dem.

Och den fungerarfint även på låg volym med

diskret musik, du hör massor med detaljeroch
får en finfin helhetsupp evelse av musiken. Här
verkarvara fin kontroiloch du upplever att det
som helhet inte bara äryttre design utan en

verligt kompetent anläggning till priset. Den fung-
erarsåledes utmärkttill denna kateqori köpare.

l\,4en, det är inte hela sanningen om Zero'l.
Den här högtalaren kan också

något helt annat. Til rnin stora

överraskning, faktiskt. För: den

kan spela rock och den kan

spela rasande högt!Jag har

inte haft något i mitt rum tidi-
gare som kunnat spela så högt

med äran i behåll. [/ed AC/DC
på "realistisk volym' kllstrade

sig persiennerna moi fönster-

rutan - och då är det högt i ett

rum på 48 kvadrat. l\,4ycket

högl, kan jag avslöja.

Det betyder att det också är

en festanläggning av rang, den

kanske bästa festanläggn ng
jag hört på år och dag. Den

spelar med en ful bodyexpe-
rience på ljudet som är absolut

fl Tva hoaraåre aren he an åqqnmo

t Fn ludrvålrer
Fafbst skr lud med bra ba ans
Ger mycket valuta för pengarna

,å Farrlonrrolen måste b batre
!, kan brand lara te

av hornhöglalare
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