
36  NR 10  2020

Audiovector R 6 ArretéTEST!

Fantastiskt detaljerade, snabba…

… och musikaliska

Mycket bra bas

Inte mycket, annat än att priset 

drar iväg

A
udiovectors nya R 6-serie är före-
tagets största och finaste. Model-
lerna ovanför, den numer lätt 
ålderstigna referensen R 11 och 

den något mindre R 8 Arreté, är ju enskilda 
golvhögtalare på toppen av Audiovector-
pyramiden.

Under R 6 hittar vi grunden till hela före-
taget, nämligen R 3-seriens golvare och sta-
tivarna från R 1-serien. 

Gemensamt för alla dessa tre serier, är 
de numer tre olika nivåer de kan köpas i, 
från Signature, med konventionell tygkalott-
diskant via Avantgarde hela vägen upp till 
toppmodellerna som i alla tre fallen heter 
Arreté.

Det var en sådan vi senast testade från R 
3-serien och det är också en Arreté-modell 

I och med den nya R 6-serien 
börjar Audiovector komma 
ikapp den egna tekniska 
utvecklingen. Nya R 6 har i 
själva verket betydligt mer 
gemensamt med den större 
golvmodellen R 8 än med RS 
6-serien den följer upp.
Text och bild Jonas Bryngelsson Bild Audiovector  

Mätning H&M

vi valt när vi nu tagit in den nya R 6-serien 
till redaktionens lyssningsrum. Att en upp-
gradering var nära förestående, var lätt att 
förstå, eftersom den nya R 3-serien och 
inte minst toppmodellen R 3 Arreté, fått så 
mycket av de nya tekniska landvinningarna 
som helt eller delvis saknades hos de gamla 
RS 6-modellerna.

Enligt grundaren och konstruktören 
Ole Klifoth har man implementerat inte 
mindre än 112 förbättringar i den nya R 
6 jämfört med gamla RS 6-serien. Och 
som vanligt, är ganska många av de mer 
avgörande av dessa, reserverade för topp-
modellen Arreté.

Men, gemensamt för hela R 6-serien, är 
att den nu genomgående fått Audiovec-

tors egna, basreflexladdade, isobariska 
compound-system (ICB med Audiovector-
språk), i R 6-fallet med en yttre 8-tumsbas 
och en inre 6,5-tums, båda nedåtriktade 
mot högtalarens MDF-fot.

Bortsett från ICB-systemet, kan man med 
fördel likna toppmodellen R 6 Arreté vid en 
förväxt R 3 Arreté, med jordningssystemet, 
två framåtriktade 6,5-tums basar/mellan-
register samt den finaste Arreté-diskanten 
högst upp på toppen.

Men en ytterligare, väldigt avgörande 
skillnad finns, och det gäller det bakåtrikta-
de 3-tums mellanregistret i papper, som den 
ärvt från R 8. Denna har egen, dedikerad 
filtrering och ska enligt Audiovector ytterli-
gare förhöja realismen och 3D-upplevelsen 
genom en välavvägd dos mellanregister-
information. En vidareutveckling av den 
redan bakåtstrålande och mekaniskt filtre-
rade diskanten, kan man tänka, som alla 
R 1-, R 3-, R 6-, R 8- och R 11-högtalare 
har gemensamt (SEC, Sound Enhancement 
Concept).

Om man väljer att jämföra R 6 Arreté 
med R 8 Arreté, är de enda egentliga och 
avgörande skillnaderna, ytterligare ett bas-/

BLIXTSNABB  
FULLFREKVENS
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mellanregisterelement på R 8, frontbaffel, 
bakparti samt fot i aluminium och så klart 
den ganska mycket större storleken. Det är 
också R 8 Arreté man i utvecklingsarbetet 
försökt komma så nära som bara möjligt i 
ljudsignatur.

Förut har skillnaden i och med övergång-
en från näst bästa Avantgarde- till bästa 
Arreté-modell, inskränkt sig till den kryo-
geniska frysbehandlingen av kablar och 
delningsfilter. Dagens högtalare emellan, 
är det betydligt mer som skiljer, ja på hela 
sju–åtta punkter:

Den finare Arreté-diskanten; dubbel upp-
sättning av de finaste bas-/mellanregister-
elementen, med kolfiber-aramid-komposit-
koner, lätta och snabba tolspolar i titan 
och välventilerade magnesium-korgar; det 
bakåtriktade 3-tums mellanregistret; finare 
spikar lånade från R 8; Freedom Groun-
ding, som filtrerar och leder bort oönskade 
restprodukter som uppkommer genom ele-
mentens återkoppling mellan varandra; den 
kryogeniska kylbehandlingen av filter och 
internkablage och kontaktbleck i kolfiber 
samt än mer förfinade dämpmaterial och 
teknik inuti högtalarna.

Lite kort om själva lådorna, som är mjukt 
rundade för en ännu mer rigid konstruktion 
men också för att minimera invändigt stå-
ende vågor. Kabinetten är gjorda i relativt 
tjocka, vacuumpressade HDF-fiberplattor. 
Som vanligt, har högtalarna extra förstärk-
ning på baksidan och frontbaffeln, där 
elementen monteras. Men kabinetten är 
också rigoröst stagade och på sedvanligt 
Audiovector-manér, sparsamt dämpade med 
strategiskt placerade nanopor-plattor.

Utsidan avslutas i vårt fall med ett vack-
ert icke porfyllt italienskt valnötsfaner, eller 
så väljer man något av de tre högglans-
lackade alternativen: afrikansk rosewood, 
vitt eller svart.

Den kanske viktigaste av Audiovectos 
flertaliga trebokstavsförkortningar, är nog 
ändå IUC – Individual Upgrade Concept. 
Det innebär att gamla högtalare kan upp-
graderas med den senaste tekniken, men 
också att man kan uppgradera från exem-
pelvis Signature till Arreté i samma genera-
tion. Det blir så klart dyrare att göra som 
i det sista exemplet, jämfört med att köpa 
en Arreté direkt, men det går i alla fall. 
De mest prisvärda uppgraderingarna, gör 
man nog från förra RS 6-serien till nya R 6 
Avantgarde eller Arreté.

Innan vi börjar lyssna, vill jag säga att 
det är ett par eleganta pjäser. Visst, ganska 
stora, men ändå på rätt sida om vad som är 
fullt möbleringsbart i vanliga vardagsrum. 
Ja, lite som ett par förväxta R 3-högtalare!

Det står snabbt klart att det här är ett 
par snabba och extremt detaljerade högta-
lare! Jag hör saker på Rolling Stones ”Let 
it Bleed” (SACD) som jag inte hört tidigare, 
exempelvis en mycket lågt mixad flöjt, som 
plötsligt dyker upp i ljudbilden. Överlag 

hör man allt 
som finns på 
inspe ln ingen, 
känns det som, 
små glidningar, 
brus ,  inspel -
ningstekniska 
begränsningar 
– rubbet!

Uppåt finns 
i princip inga 
begränsningar alls, 
det finns hur mycket information som helst, 
kanske lite för mycket för vissa smaker? 
Mitt råd, i så fall: spara in i runda slängar 
halva köpeskillingen och köp ett par R 6 
Signature, istället!

Jämfört med R 3 Arreté är det här ett 
par betydligt större och mer stabila högta-
lare, vilket också med all önskvärd tydlighet 
visar sig i en betydligt stabilare och mer 
skarpskuren spelstil.

Och så basutsträckningen, såväl i djup 
men också i kvantitet, som är något helt 
annat. Även om R 3:orna för sin lilla stor-
lek spelar djupt, så saknar de den här själv-
klara stadgan och så går de ju inte heller 
riktigt hela vägen ner till suboktaven.

R 6 Arreté är extremt snabba och exakta 
i basen, man hör skillnader på basinforma-
tion som är helt fantastisk att ta del av. All 
musik spelas på bästa sätt, men i nära på 
sedvanlig Audiovector-ordning, tycker jag 
nog ändå att det är välinspelad rockmusik 
som verkligen lyfter! Eller säg så här: musik 
där rytmik och timing är viktiga ingredien-
ser, den så kallade PRaT-variabeln: Pace, 
Rhythm and Timing.

Snabba i vändningarna är de därmed 
också, ja rent av blixtrande och spelar ut 
på bästa sätt redan med i sammanhanget så 

3 snabba

• 8+6,5-tums compoundbas

• Freedom Grounding

• Bakåtriktad 3-tummare

BLIXTSNABB  
FULLFREKVENS

Kringutrustning
Marantz SA-12SE, PM-12SE, SACD 30n, Model 30, 
Volumio Primo, Hegel P30, Burmester 956 mk 
II; kablar från Tellurium Q, Jorma, Supra, Syner-
gestic Research

Hela R 6-serien, med Arreté, Avantgarde och Signature.

Tygskyddet sitter kvar med magnetkraft.
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pass blygsam elektronik som Marantz nya 
12SE-duo.

Visst, Audiovector R 6 Arreté spelar 
mycket bra med såväl Marantz SA-12SE/
PM-12SE som SACD 30n/Model 30, men 
det blir så klart en helt annan sak när vi 
byter ut förstärkarna mot redaktionens 
fasta rigg, bestående av försteget Hegel P30 
och stereosteget Burmester 986 mk II. 

Ja, nu börjar det låta helt fantastiskt bra, 
bland det bättre jag upplevt på någon av 
Hifi & Musiks olika redaktioner, faktiskt.

Nu får högtalarna en helt annan märg 
och låter plötsligt ett par, tre nummer stör-
re! Nu paras precisionen med kraft och en 
trevlig fyllighet, ja, en stadig botten att stå 
på. Mer muskler, stadga och botten. 

R 6 Arreté är mer krävande och uppford-
rande högtalare än R 3 Arreté, men spelar 
likväl nära på all musik vi matar dem med 
på bästa sätt. Ja, även Undertones-radio 
genom Spotify Connect i bakgrunden fun-
kar utan problem, och det vill ju inte säga 
lite...

Men likväl, de kräver ändå lite mer 

omtanke och pyssel för att ge sitt allra bäs-
ta, men framför allt: de är betydligt mer 
avslöjande än R 3 Arreté, vilket kan tyckas 
märkligt, då de har samma bestyckning i 
diskant och bas/mellanregister.

Men så är det, lilla R 3 Arreté är bussi-
gare och lättsammare, även om R 6 Arreté 
för att ligga på den här mycket höga nivån, 
för all del är väldigt lättsamma de också. 
Som sagt, de spelar allt, men nog blir det 
ändå lite extra roligt när inspelningskva-
liteten håller högsta klass. Testperiodens 
mesta ståpäls får jag med Robert Wyatts 
fantastiska version av Shipbuilding, där inte 
minst den fint mixade ståbasen framträder 
i all sin kraftfulla prakt (spelad av Madness 
Mark Bedford). Och så det mer än vanligt 
storslagna helhetsintrycket när Roxy Musics 
Avalon drar igång, med skyhöga poäng för 
såväl produktion som hifi och musik. 

God trea? Back in the USSR med Paul 
McCartney (!) på trummor och sång, Geor-
ge Harrison på gitarr, men mest bara älskar 
jag John Lennons intensiva basspel på en 
Fender VI, tryggt mixad strax höger om 
mitten.

Mätt rakt framifrån (grön) ger Audiovec-
tor oväntat ojämn frekvensgång, men blir 
bättre vid 30 (gul) och 60 grader (röd) 
horisontellt. Högtalaren bör därför inte 
riktas in mot lyssnaren. Det bakåtriktade 
elementet lär dock också bidra till att 
snygga till klangen. 

Arreté utgör en hyggligt jämn, men 
strömkrävande last (grön) som lägst 2,6 
Ohm vid 85 Hz. De snälla fasväxlingarna 
(röd) lättar dock upp förstärkarens jobb. 

Audiovector R 6 ArretéTEST!

Mer Audiovector
R 6 Arreté delar mycket teknik med den mindre 
R 3-seriens Arreté-modell, som vi testade i H&M 
nr 11/2019. I H&M nr 6/2016, ställde vi den bästa 
högtalaren från dåvarande SR 3-serien mot SR 
6-seriens enklaste: SR 3 Avantgarde Arreté mot 
SR 6 Signature v.2. Tidningarna kan läsas/köpas/
beställas på hifi-musik.se.

Audiovector R 6 Arreté
Pris 295.000 kr/par
Princip 4,5-vägs basreflex
Bestyckning R AMT Arreté-diskant, 3-tums 
bakåtriktat mellanregister, 2x6,5-tums basar/mel-
lanregister, 8+6,5-tums isobarisk compoundbas
Delningsfrekvenser 100/350/3.000 Hz
Angiven känslighet 91,5 dB
Nominell impedans 8 ohm
Angiven effekttålighet 450W
Övrigt Freedom Grounding, kabel 7.000 kr
Mått (BxHxD) 27,8x123,4x43,1 cm
Vikt 40 kg/st
Info audiovector.com

Självklart ska man sträva efter att sitta så 
bra som möjligt och gärna precis mittemel-
lan de här högtalarna, men de ger faktiskt 
en mycket bra ljudbildsupplevelse även från 
flankerna. Jag misstänker att det bakåtrik-
tade mellanregistret spelar ganska stor roll 
i det, som tillägg till den redan mekaniskt 
filtrerade bakåtstrålande diskanten, som på 
alla Audiovectors bättre högtalare.

Ole Klifoth har med R 6 Arreté skapat 
ett par helt fantastiska högtalare, som är 
lätta att driva och leva med, men som med 
bästa förutsättningar också kan höja sig 
till oanade såväl hifi- som musikhöjder. Ja, 
säkerligen högre än vi med våra ”blygsam-
ma” förutsättningar lyckades få till, men 
jag tycker nog det är viktigare att visa att de 
spelar väldigt bra redan med en 30.000-kro-
norsförstärkare.

Och ja, självklart: det är väldigt mycket 
pengar, men kvalitet, finish och den musi-
kaliska återkopplingen är också den högst 
avsevärd. Man kan ju med fördel också 
snegla på modellerna under, där Signature 
börjar på 150.000 kronor och Avantgarde 
ligger på 210.000 kronor per par.  H&M

Dubbla kontaktpar och en extra jord-Dubbla kontaktpar och en extra jord-
terminal.terminal.

TOPPKLASS!TOPPKLASS!
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