
Billig og bra?
Eltax lager noen av de rimeligste 
høyttalerløsningene på markedet. 
En av deres topplinjer er Liberty-
serien, som ikke koster flesk.

Eltax tar sikte på å lage høyttalere som alle har råd til og 
som har høy kvalitet. Derfor produseres alle deres høyt-
talere i Kina. Helt siden 1959 har de utforsket materialer 
og teknologi, og prøvd seg frem med ulike produksjons-
prosesser for a møte dagens krav og være forberedt på 
morgendagen. Tegningerne sendes til Kina.

Liberty-serien har nylig blitt forbedret, og de nye høyt-
talerne har fått et plusstegn etter navnet. Lydkvaliteten 
skal nå være bedre enn før, samtidig som prisen er re-
dusert. Dermed er forholdet pris/ytelse enda bedre enn 
før. Samtlige høyttalere i Liberty-serien har en impedans 
på 4-8 Ohm og fås i lys bøk eller sort ask. Alle de testede 
høyttalerne har en følsomhet på 87dB.

FRONTHØYTTALERNE
Liberty 5+ er den nest største i serien. Den er en toveis 
bassrefleks-konstruksjon, med mulighet for bi-wiring. 
Mellomtonebassen har en diameter på 6,5 tommer og 
strekker seg ned til 40 Hz. Diskanten er av typen ’’soft 
dome’’ og rekker opp til 22 kHz. En ønsket forsterker-
effekt på maksimalt 100 Watt kontinuerlig indikerer at 
høyttaleren ikke er laget for å spille særlig høyt. Høyt-
taleren, veier 15,2 kilo.

 L&Bs vurderinger (1-10)

 Diskant  10/10
 Mellomtone  9/9 
 Bass   8/8 
 Dypbass  -/8
 Sammenheng 9/9
 Dynamikk  7/7
 Oppløsning  9+/9
 Lyd totalt  10/10
 Brukervennlighet 9
 Kvalitetsinntrykk 10
 Totalvurd./pris 10

+ Raffinement!
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SENTERHØYTTALEREN
Liberty Centre har to skjermete 5-tommers mellomtonebasser og en 
skjermet ’’soft dome’’-diskant. Frekvensresponsen til denne 7,4 kilo 
tunge høyttaleren er 50 Hz til 22 kHz. Forsterkeren bør levere ikke 
mer enn-maksimalt 100 watt.

SURROUND-HØYTTALERNE
Liberty Bipolar er surroundhøyttalere som stråler 180 grader. De 
skal festes på veggen - på hver sin side av lytterens ører - og ikke 
bak lytteren. Poenget med bipolare bakhøyttalere er nemlig at de  
skal stråle like mye foran som bak lytteren, noe de trenger hjelp fra 
veggen til. Hver høyttaler har to 2,5-tommers papirdiskanter og to 
4- tommers mellomtonebasser. Frekvensresponsen er på 50 Hz til 20 
kHz. Hver høyttaler veier tre kilo.  



SUBWOOFEREN
Liberty Sub har en innebygd forsterker på 100 Watt. Denne dri-
ver et 10-tommers basselement. Frekvensresponsen til Liberty 
Sub er 30 - 170 Hz og har variabel delefrekvens. Fasen kan 
vendes 180 grader, og forsterkeren kan gå av og på automa-
tisk. Subwoofer-en har stereo inn- og utgang via RCA, og du 
kan også bruke høyttaler inn- og utgangene for å filtrere vekk 
bassen fra høyttalerne. Liberty Sub veier 11,4 kilo.

LYDKVALITET I STEREO
Vokalbasert musikk leveres i en pen innpakning. Diskanten er 
særdeles bra, for å være i denne prisklassen. Den er faktisk 
luftigere enn mangte av konkurrentenes modeller!

Mellomtonen er meget nøytral og gjennomsiktig. Eltax Liberty 
5+ trår imidlertid noe varsomt i terrenget, og transienter glat-
tes ut i mellomtoneområdet.

Bassen går ikke særlig dypt, men den er behagelig og homo-
gen med resten av frekvensområdet. Imidlertid skjer det noe i 
overgangen til mellomtonen - en faseglipp. Det øvre bassom-
rådet fases ut en tanke, noe som går litt utover tonestrukturen 
på bassinstrumenter.

Skru på subwooferen, og du får dypbassen. Suben fungerer 
imidlertid ikke så bra på kompleks musikk. Skru den derfor 
av når du skal spille skiver med ekstreme transienter. Rolig 
jazz med Chet Baker og Diana Krall fungerer imidlertid over-
raskende bra med Liberty Sub. Tonestrukturen på subwooferen 
er nemlig ganske bra, selv om den ikke er av den kjappeste 
sorten.

Klassisk eller opera av typen meget dynamisk sliter høyttalerne 
med. Det er altfor krevende for Eltax-høyttalerne å levere 
denne musikken godt nok til en troverdig oplevelse. Det er da 
også meget urettferdig å forlange.

Lydbildet hos Liberty 5+ er bredt, og stereoperspektivet er 
presist. Du får ikke noe særlig inntryk av dybde, men du får 
et oppløst og homogent lydbilde langt bedre enn forventet til 
denne prisen.

LYDKVALITET I SURROUND
DVD Audio-en ’’Tigerlilly’’ av Natalie Merchant går i skuffen. 
Yamaha DVD-S520 har ikke støtte for DVD-Audio, og spil-
ler kun Dolby Digital-sporet på plata. Bakkanalene på denne 
pop/country-plata brukes til alt fra romklang til el-gitarer som 
plutselig spretter opp bak deg. Det lages imidlertid dedikerte 
surround-høyttalere for å gjengi romklangen så realsitisk som 
mulig. Dette er høyttalere som plasseres ved siden av lytteren 
og som stråler 180 grader. Med én gang surround-kanalene 
brukes til å gjengi enda flere instrumenter, blir denne typen 
høyttalere feil til formålet. Til det må du nemlig ha helt vanlige 
høyttalere med normale dynamiske egenskaper. Derfor må 

produsentene bestemme seg for hvordan de vil mikse platene, slik 
at ikke vi forbrukere trenger forskjellige høyttalere til ulike formål.

Uanset, med sangene der bakkanalene kun brukes til ambiens, 
får du som lytter en meget god romfølelse med surround-høyt-
talerne Eltax Bipolar. Etterklangen driver rundt i rommet, bak deg 
og på siden og lar deg tro du er eneste publikummer i en intim 
konsertsal. Takknemlig er det også at senterhøyttaleren er av 
samme klangkarakter som fronthøyttalerne. Dermed låter Natalie 
troverdig der hun synger ut fra senterhøyttaleren, med musikere 
på begge sider av seg.

På dynamikkfronten er det nokså flatt. Dette er delvis på grunn av 
datakompresjonen i Dolby Digital-formatet, men høyttalerne har 
også dynamiske begrensninger. Imidlertid er det en imponerende 
god håndtering av overtoner i lydbildet, noe som gir deg som lytter 
en absolutt godkjent opplevelse.

På film vil du anerkjenne de bipolare surround-høyttalerne. De gir 
et komplett 3D-bilde, hvor bakdelen av lydbildet hekter seg perfekt 
på frontdelen. Til sammen gjengir høyttalersystemet en meget be-
hagelig mellomtone og en nyansert diskant. Det blir dog noe mykt 
og glatt. Subwoofer-en kan spille høyt, men den mangler en del 
kontroll på dypbassen. Det musikalske bidraget på filmen ’’Fifth 
Element’’, et herlig operastykke framført av en utenomjordisk diva, 
begynner meget rolig. Så går det over i heftige trommerytmer, 
og innimellom er det actionscener med skudd, slag og spark. 
Subwooferen bryter imidlertid opp på de dype trommerytmene. 
Høyttaleroppsettet fungerer bra på den rolige åpningen av san-
gen, med en vakker diskant og en transparent mellomtone. Når 
rytmene blir for intense, melder Eltax pass. Til prisen er imidlertid 
denne pakka meget bra!

KONKLUSJON
Å forlange denne lydkvaliteten til denne prislappen er rett og slett 
urimelig! Her får du nemlig et meget respektabelt lydbilde, i to 
så vel som fem kanaler. En nyansert diskant og en gjennomsiktig 
mellomtone. En homogen bass. Det blir noe glatt til tider uten 
den enorme transientgjengivelsen, men det kan du hellet aldri 
forlange til denne prisen! At øvre bassområde fases litt ut ved 
delefrekvensen må du bare finne deg i. Vi mener at Eltax har skutt 
innertier´n!


