HÖGTALARE

Bärbara högtalare

AUDIO PRO ADDON C10
•
•
•
•
•
•
•
•

Anslutningar: 3,5 mm, RCA, Ethernet, wifi, BT 4.0
Standarder: AirPlay, Spotify Connect, DLNA
Element: 1 x 5,25 tum, 2 x 0,75 tum
Förstärkare: Klass D, 80 watt
Frekvensomfång: 45 Hz–22 kHz
Mått: 320 x 166 x 180 mm
Pris: 3 500 kronor
Webb: audiopro.com

Dunderljud för vardagsrummet
Den största högtalaren i Audio Pros multirum-lösning spelar
kraftfullt och kontrollerat.
LJUD & BILD TYCKER
Enkel och snygg design. Stöd för alla nödvändiga standarder. Rent och kraftfullt ljud.

LJUD & BILD
ssssst

Juni/juli 2017

Audio Pro Addon C10

I höstas besökte vi Audio Pro på IFA-mässan i
Berlin för att se vad de hade för nyheter på
gång. Där fick vi för första gången reda på att
de höll på att städa upp i produktsortimentet.
Vi har ju tidigare testat högtalare som Addon
T3, T9 och T14, men det var ibland svårt att
förstå hur de skilde sig åt. Nu gör de det
enkelt. Det finns en liten modell kallad Addon
T5 som har Bluetooth. Samt wifi-varianten
Addon C5. Sedan uppdaterade Addon T10
samt C10.
Alla Audio Pros högtalare har ju varit
uppkopplade de senaste åren. Men den stora
nyheten är förstås att de nu på allvar ger sig
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Hanteringen av grupperade högtalare kunde
varit bättre. Inget multiroom med Airplay.

på multiroom. Man ska alltså kunna köpa en
blandning av högtalare från C-serien och
sprida ut dem i huset. Eventuellt komplettera
några gamla högtalare med den trådlösa
adaptern Link 1. Och sedan kunna spela
samma musik i hela huset. Eller olika musik i
olika rum, precis som vi blivit vana vid från
märken som Sonos.

INKOPPLING OCH ANVÄNDNING
Man börjar helt enkelt med att ladda ned den
nya Audio Pro Control-appen. Från den väljer
man att lägga till en ny högtalare. Man väljer
sitt trådlösa nätverk på skärmen och skriver in
lösenordet. Högtalaren bekräftar att den är
uppuppkopplad. Sen väljer man ett namn för
den, som exempelvis rummets namn. Störtenkelt. Sedan är det bara att lägga till resten av
högtalarna, eller adaptrarna.
Appen har stöd för musiktjänster som
Spotify, Tidal och Apple Music, samt ett antal
mindre populära tjänster. Men Apple Music,
och andra tjänster som använder AirPlay, fun-

gerar bara till en högtalare i taget. Från appen
kan man även gruppera högtalarna, vilket man
gör genom att dra ”slavhögtalarna” till en
huvudhögtalare. Tyvärr kan man inte namnge
grupperna utan måste komma ihåg vilken som
är huvudhögtalaren.

LJUDKVALITET
Det trevliga med många av Audio Pros högtalare är att trots att de spelar kontrollerat och
korrekt så låter de aldrig tråkigt. Långt ifrån.
Dra man upp volymen och kör ”Silent shout”
med The Knife så pumpar basen med risk för
arga grannar. Fast med full kontroll. Men samtidigt kan man lyssna till en akustisk konsert och
känna att man sitter på plats. Utmärkt närvarokänsla och varje detalj kommer fram, utan
någon antydan till vass diskant.

SLUTSATS
Audio Pros första riktiga multirum-högtalare
pryder vilket rum som helst med sin avskalade
design. Den är enkel att koppla in och låter
precis lika bra som sina mindre uppkopplade
föregångare. Det finns stöd för alla nödvändiga
musiktjänster och den har både AirPlay och
Spotify Connect. Airplay fungerar däremot inte i
multiroom. Dessutom känns lösningen inte lika
sömlös som exempelvis Sonos och hanteringen
av grupperade högtalare inte lika intuitiv.

AUDIO PRO ADDON C5
•
•
•
•
•
•
•
•

Anslutningar: 3,5 mm, RCA, Ethernet, wifi, BT 4.0
Standarder: AirPlay, Spotify Connect, DLNA
Element: 1 x 4 tum, 2 x 0,75 tum
Förstärkare: Klass D, 40 watt
Frekvensomfång: 50 Hz–20 kHz
Mått: 250 x 130 x 150 mm
Pris: 2 500 kronor
Webb: audiopro.com

LJUD & BILD TYCKER
Snygg högtalare i fyra färgval. Många musikkällor. Tilltalande och korrekt ljud.

Välljud för köket

Grupperade högtalare kunde ha varit mer
pedagogiskt. Inget multiroom med AirPlay.

Mindre tryck till lägre pris men precis lika trevlig.

LJUD & BILD
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Audio Pro Addon C5

Addon C5 är på alla sätt en lillebror till C10. Den
är nättare till formatet, har ett mindre baselement, något mindre frekvensomfång och halva
effekten. Liksom storebror kan den fås i svart,
vitt eller grått, men även i rosa! Liksom C10 har

den linjeingångar om man vill ansluta ljudkällor
med sladd, en Ethernetport om man inte vill
köra trådlöst, samt en subwooferutgång för att
få lite extra bas. Det finns också en USB-port för
att ladda mobila enheter.
Vad vi inte nämnde med C10 är att båda
högtalarna har en ny kontrollpanel på ovansidan. Där kan man välja ljudkälla: Wifi, Bluetooth,
Aux eller Line in. Samt en Bluetooth-parningsknapp. Men trevligt nog också fyra snabbknappar för att spara favoritspellistor.
Som väntat är ljudet mindre kraftfullt i lillebror. C5 når inte heller ned i den riktiga djupbasen vilket något begränsar vilka genrer den

passar för. Men i övrigt är intrycket att ljudet är
precis lika kontrollerat vilket gör att ingenting
låter illa, oavsett hur man pressar den.

SLUTSATS
Med ett mindre format och likaledes mindre
prislapp än C10 kan lillebror vara ett alternativ
för mindre rum. Eftersom den inte heller spelar
lika högt eller djupt som storebror räcker den
inte riktigt till som huvudhögtalare. Men den
kan vara ett bra alternativ för sovrummet eller
köket. Med en trevlig design låter man den
gärna stå framme och C5 kan dessutom fås i
rosa. Men även C5 dras med små hanteringsmissar som förhoppningsvis kan lösas.

AUDIO PRO LINK 1
•
•
•
•
•

Nätverk: Ethernet, Wifi
Standarder: AirPlay, Spotify Connect, DLNA
Utgångar: 3,5 mm, optisk
Pris: 1 000 kr
Webb: audiopro.com

LJUD & BILD TYCKER

Strömning på burk
Ett enkelt sätt att göra din gamla anläggning eller aktiva högtalare trådlösa.

LJUD & BILD
ssssst
Audio Pro Link 1

Har man inte lust att köpa
nya högtalare kan man istället använda sig av Audio
Pros lilla trådlösa adapter
för att göra dem uppkopplade. Lite samma idé som
med en Chromecast Audio.
Fast i det här fallet kan man

också koppla ihop den med sina C5- eller
C10-högtalare och få ett helt system. Har man
gamla Addon T-högtalare får man dessutom
en bra klangmatchning.
Den lilla pucken kopplas helt enkelt till ljudingången på anläggningen eller den aktiva
högtalaren. Antingen via analog 3,5
mm-sladd eller med en optisk kabel. Efter att

Kan kopplas ihop med Audio Pro C5 och
C10. Enkel inkoppling.

Stöder inte Bluetooth som högtalarna. Ingen
multiroom med AirPlay.

ha pluggat i strömmen så är det bara att lägga
till den som en ny högtalare i Audio Pro Control-appen. Ett tryck på Wifi-knappen senare
så är den uppkopplad. Sen är det bara att
namnge den och börja spela på exakt samma
sätt som med Audio Pro-högtalarna.
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