Test ARGON FENRIS A5

KOMBINERA
TV-LJUDET
MED MUSIK

Vad finns det för alternativ om man vill ha högtalare för
bättre TV-ljud än en medioker soundbar, och då gärna ett par
av mer traditionell modell? Vad sägs om ett par Argon Fenris A5,
som dessutom trivs med musik?
AV JONAS OLSSON

D

et dyker upp allt fler nya typer av
produkter med hdmi ARC, vilket som
bekant innebär att du med en enkel
hdmi-kabel från din TV ansluter en
för ändamålet lämplig ljudanläggning.
Vanligast har ju hittills varit den mer
traditionella soundbaren, och naturligtvis en
bioreceiver.
Men nu ser vi alltså allt fler apparater som
funkar med denna typ av smidiga anslutning,
till exempel tvåkanalsförstärkare i varierande
klasser och som i detta fall – ett par aktiva
stereohögtalare. Perfekt för den som vill ha lite
mer klassiskt stuk på ljudanläggningen utan att
behöva skaffa flera separata delar för att få ihop
en fungerande anläggning.

Flera anslutningar
Vi har plockat in ett par Fenris A5 från den
danska tillverkaren Argon. Små aktiva stativhögtalare utrustade med ett egenutvecklat
slutsteg med fyra kanaler placerat i den vänstra
högtalaren. En kanal för diskanten och en för
baselementet, per högtalare, vilket helt klart är
lite extra ambitiöst
för prisklassen.
För anslutning
vidare till den högra
högtalaren följer det
med en 3-meters-

ARGON FENRIS A5
				
Vad
Aktiva högtalare
				
Bestyckning
0,75-tums diskant,
		
5,25-tums mellanregister/		
bas
Konstruktion
2-vägs basreflex
Ingångar
Hdmi, optisk, AUX (rca), 		
phono
Utgångar
Pre out (rca)
Bluetooth
Ja
Vikt
7,2 kg
Storlek (BxHxD)
170 x 280 x 220 mm
Pris
3 998 kronor
Info
hifiklubben.se
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kabel i kartongen, vilket borde räcka för de flesta.
Behöver man en längre sladd finns det som
tillbehör (6/10 m) för ett par hundralappar.
Manöverpanelen på baksidan är utrustad med
ytterligare kontakter för fler ljudkällor. Förutom
att koppla in din TV via hdmi kan du trevligt nog
även ansluta en skivspelare (phono) tack vare
det inbyggda RIAA-steget, eller annan ljudkälla
via analog rca samt optisk digital. För trådlöst
musikskval finns en Bluetooth-mottagare.
Volymratten dubblerar som signalväljare om
du skulle slarva bort fjärrkontrollen, och usb-kontakten
levererar bara ström, för till
exempel din mobil.

dem på såväl stativ som på en mediabänk på var
sida om vår TV, och tack vare hdmi ARC funkar
det helt utan krångel.
Högtalarna slår på automatiskt vid signal
(phono undantaget) och vi använder uteslutande
tevens egen fjärrkontroll för att justera volymen
när vi matar serier och filmer, eller bara låter det
stå och skvala på redaktionen under kontorstid
några veckor.
Inga konstigheter alltså när det gäller hanteringen till vardags och de flesta som kommer
förbi kommenterar att Fenris A5-burkarna är snygga,
lagom i storlek och ju låter
riktigt bra. Den vanligaste
följdfrågan är helt klart
”Hur mycket kostar de?”.

»Den vanligaste
följdfrågan
är helt klart:
Hur mycket
kostar de?«

LÄTTVIKTARE
En enkel men praktisk liten fjärrkontroll för att justera volymen
(kan också göras via TV:ns fjärr)
och växla mellan källorna.

70

Stilrent och snyggt
Elementen saknar synliga
skruvar för en ren frontdesign och högtalarskydden
fästs med hjälp av magneter.
Högtalarlådorna känns välbyggda och finishen faktiskt
över förväntan för prisklassen.
Formspråket är enkelt men
fräscht med rundade gavlar och slät baffel. Prydligt och stilrent och storleken på lådorna funkar
för såväl en mediabänk som på stativ utan att ta
över och dominera i rummet.

I praktiken
Inkopplade och klara är det inga problem att
komma överens med Argon Fenris A5. Vi har kört

Lättlyssnat ljud
Trots sin relativt nätta
storlek är ljudet generöst
och spelar ut fint i rummet,
med lätt kaxig attityd,
utan att bli påflugna eller
hårda. Dialog hålls ren och
tydlig och Fenris A5 lyckas riktigt bra med att
hålla ordning på det som händer utan att tappa
kontrollen.
Volymmässigt spelar vi inte allt för högt men
det går ändå att ösa på hyfsat med till exempel
actionrullar i spelaren.
Balansen mellan registren är också lyckad och
väl avvägd, och som helhet är det prydligt och
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KOMPLETTERA MERA
Inget riktigt hemmabioljud utan en flitig subwoofer. Förvisso
spelar Fenris A5 på ganska ordentligt men ett extra stöd i
basen är alltid välkommet och toppar det här ljudet galant.
Kikar vi i sortimentet hos Argon känns subbasen Bass8 MK2
för 2998 kronor som en prima samarbetspartner med sitt
enhetliga utseende och 8-tumselement.

kul att lyssna. Karaktären på ljudet är en aning
mjuk snarare än hård och
stram vilket ger en i våra
öron behaglig spelstil.
Kör vi musik är
egenskaperna desamma
med trevligt flyt och bra
engagemang. Här upplever vi också att Fenris A5
är ganska allround och
funkar med det mesta.
Men för ett mer komplett
ljud rekommenderas
absolut att man plussar
på en subwoofer som tar
hela anrättningen flera
steg framåt. Vi testade
också ett antal fysiska
placeringar där det
mesta funkade, men bäst
i mindre rum (upp till
runt 20 kvadrat), särskilt
utan extra hjälp från en
separat bas. Dock gick
det att få ett ganska bra
basstöd genom placering
nära en bakvägg, dock
inte närmare än runt

30 centimeter då högtalarna tappade fasthet i
basen och blev lätt lösa och plufsiga.
Fenris A5 vinner inte heller på att vinklas
in mot lyssnaren utan trivs bäst att spela rakt
framåt i rummet för bästa stereobild och ljudfönster.
Slutsatser
Ska vi sammanfatta lite så är det solklart att
man får mycket högtalare för pengarna. Är det
ett par tuffa och relativt små men riktiga ”högtalarburkar” med ARC du är intresserad av, för
att främst få bättre upplevelser med din TV, är
Fenris A5 klockrena.
Handhavandet är superenkelt när du väl
kopplat in hdmi-kabeln, och ljudet alldeles
utmärkt, särskilt med tanke på det klart attraktiva priset. En klockren rekommendation! n

