
   

ORVAR
SOUNDBARS

Bästa baren
20

19 TESTAR

Soundbars har växt från en charmig nisch-
produkt till en självklarhet i TV-branschen. 
De flesta accepterar idag att ljudet i TV- 
apparaten inte räcker till, och att en soundbar 
är en mycket bra avvägning mellan form 
och funktion. Ett lyft i ljudet som ändå inte 
tar en massa plats i vardagsrummet.

 
SÅ TESTADE VI
Vi började där alla nya teknikinköp börjar, 
med installation. Vi tittade på hur smidigt 
det var att koppla in och komma igång med 
de olika produkterna. Sen körde vi feta 
actionscener från Transformers och  

Avengers för att testa effekttung ljudbild 
där det händer massor. Det kaotiska 
ljudspåret ska kännas som en knytnäve i 
magen samtidigt som det ska hålla ihop 
utan att spreta och bli ansträngande. 
Sedan lyssnade vi på inledningen av filmen 
Master & Commander med Russel Crowe, 
ett klockrent exempel på miljöljud där 
små detaljer som vågskvalp, sovande 
besättning och knarrande skepp skapar 
en sammanhållen atmosfär, ett tredimen-
sionellt ljudrum. Slutligen lyssnade vi på 
en helt vanlig samtalsscen från A Star is 
Born med Bradley Cooper och Lady Gaga. 

Explosioner och skottlossning i alla ära, 
men är det något du är van att höra är det 
människoröster. Dialog ska vara naturlig 
och tydlig. Slutligen lyssnade vi på musik i 
varje anläggning. Nej, en soundbar är inte i 
första hand avsedd för det, men för många 
av er kommer en soundbar att vara den 
huvudsakliga musikkällan i rummet och då 
är det en faktor som också spelar in. 

RESULTAT
För mig är en soundbar en kompromiss,  
i ordets bästa bemärkelse, och det är hela 
tanken. Det är i skärningspunkten mellan 

pris, storlek, design och ljud som slut- 
betyget hamnar. Störst och dyrast är inte 
automatiskt bäst. Att köpa en soundbar  
är en avvägning, där dina behov avgör var 
fokus bör ligga. Ett tips: alla modellerna 
lät bäst utan olika virtuella surround- 
lägen påkopplat.

SAMSUNG HW-N310/XE PHILIPS HTL3310/10 LG SL5R SAMSUNG HW-R660/XE LG SL9Y

Cirkapris 2 000:-                   Se aktuellt pris 3 000:-                    Se aktuellt pris 4 000:-                    Se aktuellt pris 4 500:-                    Se aktuellt pris 8 000:-                      Se aktuellt pris

Systemkomponenter Soundbar Bashögtalare, soundbar Bashögtalare, soundbar, trådlösa 
högtalare

Bashögtalare, soundbar Bashögtalare, soundbar

Gränssnitt Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth

Inbyggda avkodare Dolby Digital, DTS Digital Surround Dolby Digital Dolby Digital, DTS Digital Surround,  
DTS Virtual X

Dolby Digital, DTS Digital Surround Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby 
TrueHD, DTS-HD Master Audio, 
DTS-HD High Resolution, DTS Digital 
Surround, Dolby Atmos, DTS:X

Ljudformat WAV, AAC, MP3, FLAC, LPCM WAV, WMA, MP3 LPCM, WAV, ALAC, FLAC, OGG,  
MP3, WMA

WAV, AAC, MP3, OGG WAV, AAC, MP3, FLAC, LPCM,  
AAC +, OGG

Kompatibel med Internet 
of Things (IoT)

Nej Nej Nej Nej Ja

Kommunikationstyp – – – – Moln

Kommunikationsteknologi – – – – Wi-Fi

Kompatibel med  
Intelligent Assistant

– – – – Google Assistant

Röststyrning – – – – Direkt

Anslutningstyp USB 2.0 (4 pin USB typ A), SPDIF- 
ingång (TOSLINK), Linjeingång för 
ljud (minihörlurskontakt,  
stereo 3,5 mm)

Linjeingång för ljud (minihörlurs- 
kontakt, stereo 3,5 mm),  
Digital ljudingång (optisk) 
(TOSLINK), HDMI-utgång (19 pin 
HDMI typ A), USB (4 pin USB typ A)

HDMI, Optisk ingång, USB, Digital 
ljudingång 

HDMI-ingång (19 pin HDMI typ A), 
HDMI-utgång (19 pin HDMI typ A), 
USB (4 pin USB typ A), Linjeingång 
för ljud, SPDIF-ingång (TOSLINK)

Digital ljudingång (optisk) (TOSLINK), 
USB 2.0 (4 pin USB typ A),  
HDMI-ingång (19 pin HDMI typ A), 
HDMI-utgång (19 pin HDMI typ A)

Vikt 2 kg Soundbar: 1,6 kg
Bashögtalare: 4,1 kg

Soundbar: 2,4 kg 
Bashögtalare: 5,3 Kg

Soundbar: 2,9 kg
Bashögtalare: 6 kg

Soundbar: 6,3 kg
Bashögtalare: 7,8 kg

Användarvänlighet                        

Design                          

Ljud - Film                           

Ljud - Musik                          

Orvars betyg                       

Orvars  
kommentar

Termen ”inbyggd subwoofer” är 
trams. En subwoofer ska vara en 
separat, stor bashögtalare. Med 
detta sagt är det här en budge- 
tvariant som är lite svår att  
rekommendera. Ljudet är nämligen 
inte märkbart bättre än i en större 
TV. Dialog fungerar faktiskt ganska 
bra, men actionscener blir skräni-
ga och den lämpar sig inte heller 
för musiklyssning.

En tusenlapp upp från testets budget- 
modell är ljudet bara marginellt bättre 
än i TV-apparaten.Trots en riktig 
subwoofer saknar actionscenerna 
fortfarande botten och för att få 
någon kraft måste volymen höjas 
så pass att ljudet blir ansträngt och 
jobbigt. Musik låter burkigt och 
onaturligt.

En ganska typisk mellanmodell som 
inte väcker grannarna men som är 
ett klart lyft för den som är vad vid 
TV-ljudet. Här börjar vi känna att 
investeringen ger valuta för peng-
arna Musik är mindre övertygande, 
och vi får fortfarande lite känslan av 
klockradio modell större.

Vilken skillnad! Här pratar vi rejält 
ljud som engagerar och drar dig in 
i filmen. Den första actionscenen 
i Transformers har rejält tryck 
samtidigt som ett vanligt samtal 
upplevs som behagligt och tydligt. 
Musik låter bra med tydlig stere-
obild. En riktigt bra avvägning av 
pris och prestanda!

Testets dyraste lösning gav oss  
tveklöst mest huvudvärk. Vi  
kämpade länge med att få online- 
lösningen att fungera. När vi 
slutligen fick igång allt blev vi inte 
enormt imponerande. Detta är en 
rejäl pjäs som ser bra ut med en 
riktigt stor TV, och med inbyggd 
Chromecast kan den bli ryggraden 
i ditt hems teknikpark, men rent 
ljudmässigt är prislappen svårare 
att motivera.

Billig, enkel, smidig En bra soundbar i  
mellanklassen, främst  
på filmfronten

Klar testvinnare som 
befinner sig precis i 
skärpunkten mellan bra 
ljud och vettigt pris

ORVAR SÄFSTRÖM

BUDGETVARIANTEN ETT KLART LYFT 
FRÅN TV-LJUDET

TESTVINNARE! 

På netonnet.se/klubbhyllan hittar du fler guider och tips från våra experter.

https://www.netonnet.se/art/ljud-bild/hogtalare/soundbar/samsung-hw-n310xe/1005218.13774/
https://www.netonnet.se/art/ljud-bild/hogtalare/soundbar/philips-htl331010/1009784.13774/
https://www.netonnet.se/art/ljud-bild/hogtalare/soundbar/lg-sl5r/1010108.13774/
https://www.netonnet.se/art/ljud-bild/hogtalare/soundbar/samsung-hw-r660xe/1007212.13774/
https://www.netonnet.se/art/ljud-bild/hogtalare/soundbar/lg-sl9yg/1010109.13774/
https://www.netonnet.se/content/klubbhyllan/recruit

