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Respektingivande byggen…

… och ljudåtergivning

Totalljudet, men inte minst basen

En smaksak, men ganska karg design

In i minsta detalj genomarbetade högtalare som 

med fanan högt bygger vidare på QRS-arvet.
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Slägga 
Så var då äntligen QRS tillbaks med en golvhögtalare. Och återigen visar 
man var skåpet skall stå! Text Mats Meyer-Lie Bild H&M Mätning H&M

T
veklöst fick QRS fick en kanonst-
art med modellen QRS 500, den 
2-vägs golvare som var butiken 
Hifi Consults högtalarval i sitt 

bud på ”Sverigepaket”. Nej, det var inte 
någon av Postens portokampanjer utan en 
hifi-utmaning som vår redaktion drog igång 
i mitten av 1990-talet. Tanken var att låta 
hifi-butiker ge sina egna förslag på kom-
pletta ljudpaket för max 10.000 kronor, 
som skulle bestå av CD-spelare, förstärkare, 
högtalare och kablar. Redan då var det här 
en rätt snäv budget, så butikerna fick priori-
tera hårt, men i Hifi Consults fall gick man 
in för spelglädje med pigga partyburken 
QRS 500.

Högtalaren som kunde uppgraderas till 
Mk.2-version med bättre filter, blev också 
avstamp för ett pärlband av QRS-modeller 
framtagna tillsammans med bland annat 
Mats Andersen, som också legat bakom 
mängder av högtalare från QLN och DLS. 
Men här handlar det om QRS som snart 
gick över från instegsmodeller till mer 
påkostade doningar ända upp till den svind-
lande 240-kiloskolossen QRS Jupiter Mk. 
2. Och även om det varit glest mellan nyhe-
terna de senaste åren, har man faktiskt hun-
nit med 19 modeller och den senaste vi tes-
tat var QRS Nebulosa (H&M nr 3/2008). 
Det var en tvådelad best på 87 kilo, med 
avfjädrat friliggande överdel på en stadig 
basunderdel med framåtriktad 10-tummare 
plus ytterligare två nedåtriktade och isoba-
rikkopplade 10:or. Visst, prislappen var som 
för en mindre bil (220.00kr paret), men så 
fick du sannerligen också valuta för peng-
arna!  Ja, den borde ha blivit en exportsuccé 
för hade modellen varit amerikansk hade du 
lätt fått punga ut med ytterligare 100.000 
kronor. Minst.

Nebulosa hör till de där ljudupplevel-
serna du inte glömmer i första taget, men 
att det gått så länge sedan vi skrev om 
den hade vi nog inte trott. Desto roligare 
då att man visade pinfärska QRS Mist på 
årets High End-mässa i Stockholm. Det 

är QRS 20:e modell som också markerar 
firmans 20-årsjubileum. Till skillnad från 
de tvådelade föregångarna Nebulosa och 
Supernova (H&M nr 4/2006) har Mist en 
mer konventionell låda. Men konstruktio-
nen är allt annat än konventionell, för här 
vankas minutiöst möbelhantverk och en 
exceptionellt resonansfri låda!  Lådan är 
inte bara asymmetrisk och grundligt stagad, 
utan också byggd med dubbel MDF med 
viskoelastiskt dämpande lim mellan. Ja, vi 
vet, QLN...

För att verkligen förankra ljudet i rummet 
står högtalaren på kraftiga aluminiumstag 
med stora, men millimeterexakt justerba-
ra fötter. Det ger inte bara möjlighet till 
mycket exakt bakåtvinkling, utan också att 
man kan ändra luftspalten för reflexporten i 
botten. Sänk högtalarna och smalna spalten 
och du får lite mer klipp i botten medan 

bredare spaltöppning ger lite mer djup och 
andning.  Att Mist kopplar ett stadigt grep 
om rummet blir du också snabbt varse och 
bestarna sätter väggarna i gungning så du 
tappar andan.  Men även om första ljudin-
trycket garanterat kommer att handla om 
djupet och den omtumlande råstyrkan hos 
de reptilsnabba aluminiumbasarna (Seas), 
så är konstruktionen snarare fokuserad på 
mellanregistret för att skapa ett så homo-
gent och punkformigt ljud som möjligt.
För i likhet med föregångarna Nebulosa och 
Supernova uppför sig Mist nästan som en 
samlad punktkälla med fokuserat och tyd-
ligt utmejslat stereopanorama. Mellanregist-
ret får faktiskt jobba från 3,5 kilohertz ända 
ner till 200 hertz för att hålla delningarna 
utfanör det för örat viktigaste ljudområdet. 
Det ställer å andra sidan stora krav på 
elementet och QRS använder en av markna-
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QRS Mist
Pris 159.000 kr/par 
Princip 3-vägs, basreflex  
Diskant 1-tum 
Mellanregister 5-tum  
Bas 2x8-tum, (aluminium) 
Delningsfrekvenser 200Hz/3,5 kHz  
Nominell impedans 4 ohm  
Angiven känslighet 89 dB 
Mått (BxHxD) 26x105x39 cm 
Vikt 57 Kg 
Info www.hificonsult.se

Kringutrustning 
Signalkälla YBA CD100, PC/Hegel HD25 
Försteg Mark Levinson No.52 
Förstärkare Lyngdorf TDAI 2170, Arcam A39 
Slutsteg Burmester 956 Mk.2 
Kablage Supra, Transparent, Nordost

dens absolut bästa 5-tummare från danska 
Audio Technology (Skaaning). Kraven på 
internkablage och filter är förstås lika upp-
skruvade och här sitter ädelkablage från 
Transparent och ett helt direktvirat filter 
(hard wire). Ja, filtret är en verklig gourmet-
mix av toppkomponenter inklusive papper/
oljekondensatorer och rena silverfoliekon-
densatorer. Men så har det också tagit över 
ett år av matchning och framlyssning att 
komma fram till. Mats Andersen förklarar: 
 
– Det är inte alltid de bästa kondensato-
rerna som låter bäst. Oftast är det så, men 
det finns fall där en annan typ låter bättre 
som slutresultat. Det handlar om klang-
matchning och till detta behövs mycket lyss-
ning och djup kunskap om de olika materia-
len som ingår. Alla material låter på ett eller 
annat sätt – mer eller mindre!

Vi hörde alltså de här högtalarna för 
första gången på High End-mässan i 
Stockholm nu i vintras och imponerades 
över att de helt obekymrat kunde ta det 
enorma demorummet i besittning och fylla 
det med mustigt men välbalanserat ljud. 
Själv kom jag på mig att börja tänka på 
Wilson Sasha 2, för Mist spelade trots det 
stora rummet med nästan samma sorts res-
pektingivande auktoritet. 

Men trots att ljudet gav både mersmak 
och faktiskt kändes prisvärt, tvekade vi 
en smula. Om nu Mist kunde fylla ett rum 
stort som tre normala vardagsrum, hur skul-
le det då gå att försöka 
pressa in dem i ett mer 
normalt lyssningsrum? 
Vi hade visserligen pres-
sat in JBL M2 i det här 
rummet, men ändå.

Men vår tveksamhet 
visade sig vara obefo-
gad, för väl inbaxade 
på plats och utan någon 
direkt finjustering satte sig Mist omedel-
bart i respekt. Snabbare än väntat faktiskt, 
för allt hände på ett ögonblick. Intet ont 
anande råkade jag nämligen dra igång ett 
oväntat explosivt musikspår på lite högre 
volym än tänkt, och det brutala basanslaget 
gav värsta adrenalinpåslaget!  Som en blixt-
snabb och distinkt råsop i bröstkorgen och 
allt var över lika snabbt som det kom. Så 
när som på hjärtklappningen!

Men inte nog med det, lågbasen greppade 
rummet fast och distinkt utan att bli mull-
rig eller slå an för mycket rumsresonanser 

3 snabba

• Element från Seas och Skaaning

• Internkablage Transparent Reference

• Kontakter via WBT
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och här spelar definitivt den nedåtriktade 
basporten in. Visst, rummet var kanske i 
minsta laget, men efter att ha laborerat med 
att sänka ner högtalarna l mot golvet fick 
vi till en både jämn och respektingivande 
djupbas. Men att Mist är högexplosiv och 

laddar musiken så att 
du får adrenalinpåslag 
är faktiskt inte det mest 
slående. Istället hand-
lar det om helhetsgrep-
pet och den organiskt 
mjuka smidigheten i 
ljudet, som låter dig 
lyssna i timtal utan att 
tröttna. Allt låter fylligt 

och medryckande, men samtidigt perfekt 
avvägt med sensuellt skimrande detaljskär-
pa. Klippfast stabilitet och exemplariskt 
ren återgivning ger dessutom Mist en hän-
förande förmåga att mejsla fram stor, tredi-
mensionell rymd och placera ut sångare och 
musiker med kusligt påtaglig närvaro.

Ja, högtalarna kan verkligen konsten att 
nästan handgripligen sätta dig i händelser-
nas centrum och ge musiken liv och drama-
tik. Det här är egenskaper som inte kommer 
gratis och visst är det lätt att bli fartblind 
i den här prisklassen. Men prislappen är 

befogad för de här mycket välbyggda och 
in i minsta detalj finslipade praktpjäserna, 
som levererar ljud som utan problem står 
sig mot betydligt dyrare alternativ.  H&M

”högtalarna kan 
verkligen konsten att 
nästan handgripligen 
sätta dig i händelser-

nas centrum”
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Kringutrustning 
Signalkälla YBA CD100, PC/Hegel HD25 
Försteg Mark Levinson No.52 
Förstärkare Lyngdorf TDAI 2170, Arcam A39 
Slutsteg Burmester 956 Mk.2 
Kablage Supra, Transparent, Nordost

Impedansen (grön) med lågt placerade 
basreflextoppar runt systemavstämning-
en vid låga 25 Hz. Lägsta impedans 3 ohm 
vid 80 Hz. Fasförloppet (röd) är rätt san-
sat men med sedvanliga växlingar i basen.

Mätt framifrån, men 20 grader upp (lila) 
är Mist närmast perfekt linjär. Linjäri-
teten finns där också mätt 20 grader 
ned (grön), så när som på en svacka 
centrerad kring 2 kHz. 

Rakt framifrån (grön) har QRS Mist en 
svacka från 1 till 4 kHz, som faktiskt inte 
märks mycket rent lyssningsmässigt. I 30 
grader (orange) är kurvan i det närmaste 
identisk och det är först i 60 grader (röd) 
som diskantfallet sätter in. 

10 NR 4  2006  

Test! QRS Supernova

SUPER
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Test! QRS Merkurius II

INTIM  
HÅRDING

Ännu en gång visar 
svenska QRS att man 
kan konsten att göra 
högtalare som verkligen 
stökar om i prisklassen.
Text Mats Meyer-Lie Bild H&M

F
ör en hel del år sedan – ja närmare 
bestämt 11 (!) – dunsade ett par 
2-vägs golvare ner på kontoret. 
Det var de för många välbekanta 

budgetklassikerna QRS 500, av oss raskt 
utnämnda till det årets högtalare. Den bas-
tanta lilla golvaren blev något av en folk-
högtalare och pris/prestanda – de kostade 
6 000 kronor paret – var snudd på oslag-
bart och fick konkurrenterna att dra efter 
andan. Varför? Jo, hela bygget leddes av 
principen att basen är fundamentet för allt 
musiklyssnande och basskygga var nog det 
sista QRS 500 kunde anklagas för att ha 
varit. Modell 500 bars väl kanske aldrig 
riktigt in i finrummen men det var ju inte 
heller inte tanken.

Men det är hifihistoria, precis som de 
stora QRS Merkurius vi testade för en del 
år sedan (HM nr.12/03). Det var en dryga 
meterhög, 29 kilo tung 3-vägare med dubb-
la sidobasar som hade ett så välbalanserat 
och neutralt, ja snudd på diskret, ljud vars 
kvaliteter smög sig på lyssnaren. Så mycket 
faktiskt att vi snabbt klassade den som folk-
hems-high-end – alltså överkomlig lyxhifi. 

Nu har den kommit i ny tappning, fast 
det i realiteten är en helt ny högtalare som 
egentligen bara har de ungefärliga måtten 
gemensamma med föregångaren.

QRS Merkurius II som nykomlingen heter 
har en hög smal låda i MDF med riktigt 
träfaner och som är om möjligt ännu sta-
bilare och mer dämpad än föregångaren. 
De dubbla sidomonterade och lågt sittande 
aluminiumbasarna (SEAS) har man behållit, 
en placering som gör högtalaren smalare 
vilket också minimerar de störande tidiga 
reflexerna från baffeln. Genom av kapa 
hörnen har man dessutom kunnat göra baf-
feln ännu smalare. På fronten sitter två nya 
mellanregister i aluminium (SEAS), på var 
sin sida om en mittplacerad högfrekvenska-
pabel ringradiator (Vifa) som modifierats 
på baksidan för att bli ännu renare. Place-
ringen brukar gå under namnet D´Appolito 
och som kortfattat går ut på att skapa en 
ökad punktformighet i den horisontella 
ljudspridningen genom att diskanten ham-
nar i de båda mellanregistrens akustiska 
mittpunkt. På en smal baffel kan tekniken 
ge en exemplarisk horisontalspriding, fast vi 

har ofta märkt att det sker på bekostnad av 
höjden i ljudbilden. 

Vi har alltså fått ett mellanregisterele-
ment till jämfört med föregångaren och nu 
finns bara en reflexport, dessutom bakåtrik-
tad. Högtalarna har numera ett enkelt par 
kontakter men av avsevärt mycket bättre 
snitt än föregångarnas dubbla par. Filtren 
är handbyggda i Tyskland av en firma som 
också gör filter till bland annat ett erkänt, 

mycket kräset tyskt audiofilmärke. Inget 
knussel här inte alltså! Diskret på gränsen 
till menlös tyckte en av lyssnarna om utseen-
det och det var vi många som tyckte … tills 
de började spela!

Golvande förfining 
Det är alltid kul med nya leksaker men nyhe-
tens varma behag brukar ha en tendens att 
falna ju mer tiden går. Så har det inte varit 

>>
Vänd!

QRS genom åren

Mercurius, H&M nr 12/2003

Supernova, H&M nr 4/2006 Luna Audiofil, H&M nr 
10/2006

Merkurius II, H&M nr 
9/2007

Nebulosa, H&M nr 3/2008


