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B
axa är ingen överdrift. Audiovec-
tor R 8 Arreté anländer i en enda, 
stor trälåda som det i princip 
krävs en palldragare för att flytta 

från ett ställe till ett annat. Mitt i vintern, 
med snö, halka och många minusgrader, 
blev det till att packa upp högtalarna ute. 
Att lyfta högtalarna – en och en – uppför 
ett par halvtrappor, är något två fullvuxna 
män klarar av, men inte med någon stor 
marginal. Väl uppe och inne går det faktiskt 
förvånansvärt lätt och bra att skjutsa dem 
på en filtskyddad pirra!

Men vi tar det från början. R 8:orna 
introducerades på 2018 års High End-mässa 
i München, för att fylla i det såväl storleks- 
som prismässigt alltför stora gapet mellan 
referensmodellen R 11 Arreté och den tidens 
SR 6-serie. I sedvanlig ordning utgick man i 
utvecklingsarbetet från R 11:orna, varifrån 
man bland annat hämtade isobariksystemet 
och det bakåtstrålande mellanregistret, men 
mer om detta senare.

Efterföljande års High End-mässa såg 
introduktionen av de nya R 3- och R 1-seri-
erna och 2020 var det tänkt att R 6-serien 
skulle introduceras på samma mässa. Det 
blev som bekant inte så mycket av med det, 
men som tur var, kunde vi testa toppmodel-
len Arreté i H&M nr 10/2020. Ett knappt 
år innan dess, testade vi R 3-seriens topp-
modell i H&M nr 11/2019. 

Vi har redan testat de bästa Arreté-modellerna från först R 3- och 
sedan R 6-serien. Nu har vi lyckats baxa in högtalaren de hämtat tek-
nik och ljud från till redaktionen: majestätiskt stora och tungt vägande 
R 8 Arreté! Text och bild Jonas Bryngelsson Medlyssning Magnus Fredholm Mätning H&M Bild Audiovector

Såväl R 1- som R 3- och R 6-serierna har 
som gemensam nämnare, att de till stor del 
utvecklats utifrån det här testets R 8 Arreté, 
som lånat ut mycket av den grundläggande 
tekniken och som använts som måttstock 
för hur långt man ljudmässigt kan komma, 
fast i mer eller mindre bantade utföranden, 
förstås.

Men vi tar det helt och hållet från början, 
då R 8 som sagts, i sin tur utvecklats från 
miljonplushögtalarna R 11. Mest påfal-
lande det bakåtstrålande mellanregisterele-
mentet, som ytterligare ska hjälpa till med 
att göra ljudbilden större, mer realistisk 
och inte minst djupare. Här finns sedan 
tidigare Audiovectors SEC-system (Sound 
Enhancement Concept), med den filtrerat, 
bakåtstrålande AMT-diskanten, som alltså 
den bakåtriktade 4-tummaren ytterligare 
förbättrar och förhöjer. Hos R 6 Arreté är 
det här elementet 3 tum stort.

Även (sub)bassystemet har lånats rakt av 
från referensen, där en 6,5- och en 8-tums-
bas i compoundkoppling ger en så kallad 
isobarisk lösning, där två sammankopplade 
element innebär att effekttåligheten kan 
ökas och utrymmet de kräver halveras, jäm-
fört med om ett enda baselement använts. 
Där 8-tummaren spelar neråt i foten och 
6,5:an spelar i samma riktning, fast inne i 
lådan. Hela systemet slutligen basreflexlad-

dat på ganska exakt samma sätt som hos 
den mindre R 6 Arreté.

Freedom Grounding Concept (FGC) 
finns hos både R 6, R 1 och R 3 Arreté, 
men det var R 8:an som var först. En teknik 
som inte ens återfinns hos referensen R 11. 
Det är ett sätt att leda bort och därmed till 
stor del eliminera elektrisk återkoppling 
elementen emellan, som genom en speciell 
filterlösning leds bort från högtalarna via 
varsina banankontakter till en stickpropp 
med enbart jorden inkopplad, som alltså 
sätts i ett vägguttag. På baksidan finns en 
omkopplare för om man använder sig av 
Freedom Grounding, eller inte. Kablarna 
finns i två olika kvalitetsklasser, men till R 
8 är det den finaste som gäller.

Elementen är förutom det bakåtriktade 
mellanregistret desamma som hos R 6 Arre-
té, med den allra finaste R AMT Arreté-dis-
kanten med neodymmagneter och ultralätt 
mylarband och de välventilerade, snabba 
basarna/mellanregistret, med membran i 
aramidfiberkomposit och titanspolar. Med 
den skillnaden att R 8:an adderar ytterligare 
en 6,5-tumsbas.

Men en nästan minst lika viktig detalj, är 
hur elementen monteras i baffeln, genom 
ett sinnrikt avkopplande 3-punktssystem 
man valt kalla NES: No Eneregy Storage. 
Som vanligt på Arreté-nivån, är kablage 

Arvtagaren & förebilden

3 snabba

• Isobarikbas

• Baffel, bakstycke och fot i aluminium

• Sinnrikt jordsystem
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I den nedre, 
ensamma 
kontakten 
kopplas jord-
kabeln, samti-
digt som man 
ändrar läget 
på vippan.

Förutom de Förutom de 
på fronten på fronten 
synliga ele-synliga ele-
menten, har menten, har 
R 8 Arreté en R 8 Arreté en 
isobarikkopp-isobarikkopp-
lad 6,5 och lad 6,5 och 
8-tumsbas, 8-tumsbas, 
som spelar som spelar 
ner mot gol-ner mot gol-
vet.vet.

Arvtagaren & förebilden

och filterdelar kryogeniskt behandlade.
Förutom storleken finns en väldigt 

påtaglig och viktig skillnad mellan den här 
testade R 8 Arreté och R 6 Arreté: såväl 
frontpanel som det elliptiska bakstycket 
som foten är gjorda i flygplansspecificerad, 
anodiserad aluminium. Lägg till detta den 
droppformade, välstagade lådan byggd i 
högdensitetsfiber (HDF) och man förstår att 
vikten drar iväg!

Ja, jag tror inte vi ska gå in så mycket 
mer på det tekniska, trots att det finns gan-
ska mycket mer att berätta om, då mycket 
av det ändå är ungefär detsamma som kan 
återfinnas hos såväl R 6 som R 3 Arreté och 
som vi ju sedan tidigare redan testat och 
berättat om. Jag rekommenderar med andra 
ord att leta upp de gamla tidningarna för en 
uppfriskning av minnet om tekniken!

Det är hög tid att bänka sig framför hög-
talarna och påbörja lyssningen, och ja: det 
är vid exakt såna här ögonblick det inte 
gör det minsta ont att ha det jobb jag har! 
Dessvärre blev det inget av med lyssningen 
tillsammans med Luxman E-800, som dess-
värre hann åka hem innan R 8:orna anlän-
de, men det fanns ändå tre olika, mycket 
potenta alternativ att välja mellan. Vi bör-
jade med EAR V12 som Mats testar på 
annan plats i tidningen.

Högtalarna spelar verkligen med ett 

upphöjt lugn, och tappar aldrig fattnin-
gen, aldrig. Men de rättar sig också i hög 
utsträckning efter musiken: presenterar Like 
A Virgin precis så trist och spinkigt som den 
en gång spelades in. Har å andra sidan inga 
problem att mangla Motörhead på bästa 
möjliga sätt, med fullt ös och full kontroll.

Här finns en häpnadsväckande följsam 
stereopresentation, långt ner i basen, där 
man verkligen hör hur olika instrument 
förflyttar sig eller bara mixats på ett visst 
ställe.

För att inte tala om hur lätt det är att 
följa med i Timothy B. Schmits basspel på 
Disco Stranger!

Som sagt, R 8:orna rättar sig efter mate-
rialet utan att vara överdrivet spektakulära. 
Med ett spår känns högtalarna måhända 
lite laidback då jag tycker rösten kanske 
placeras längre bak i ljudbilden än jag är 
van vid, men när jag sedan sätter på Hurt 
i Johnny Cash fantastiska version, tar han 
ett resolut kliv fram i lyssningsrummet. Ja, 
de här högtalarna verkligen löser upp och 
diversifierar ljudbilden, även i djupled.

De återger Veracruz med Warren Zevon 
på bästa möjliga sätt, liksom Beyond med 
Daft Punk för att inte tala om Steely Dan! 
Fullständig lycka, men det är dags att byta 
ut den integrerade rörförstärkaren mot 
redaktionens 2-delade förstärkarduo bestå-
ende av Hegel P30/Burmester 956 mk II.

R 8 Arreté vid R 8 Arreté vid 
introduktionen introduktionen 
på München-på München-
mässan 2018.mässan 2018.

Fantastiskt ljud!

Full frekvensåtergivning

Lättdrivna

Kräver stort rum
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Audiovector R 8 Arreté
Pris 595.000 kr/par
Princip 4-vägs basreflex
Bestyckning R AMT Arreté diskant, 6,5 tum 
mellanregister, 2x6,5 tum basar, 6+8 tum subbas 
(compound), 4 tum bakåtriktat mellanregister
Delningsfrekvenser 100/250/3.000 Hz
Angiven känslighet 92,5 dB
Nominell impedans 8 ohm
Mått (BxHxD) 21,8x145x47 cm
Vikt 69,8 kg/styck
Info audiovector.com 

 Audiovector R 8 ArretéTEST!

De här högtalarna är så pass lättdrivna, 
att skillnaden mellan 2x50 starka rörwatt 
och mer än dubbelt så många transistorstin-
na watt, inte blir så stor, förutom det rent 
uppenbara. Lite mer kontroll, förstås, med 
bättre grepp om framför allt baskonerna. 
Vilket i sin tur ger mer lugn i återgivningen 
med den också mer än dubbelt så dyra för-/
slutstegskombinationen. Det här märks inte 
minst på Miles Davies utmanande Tutu 
på relativt hög volym, som breder ut sig 
över lyssningsrummet, men likväl hålls i ett 
mycket stramt koppel!

Detsamma gäller Emmylou Harris Wreck-
ing Ball, men i ännu högre utsträckning, 
som får en fullständigt illusorisk presenta-
tion, men likväl hållen i ett fullständigt 
järngrepp! För att inte tala om den bru-
tala dynamiken i Tjajkovskijs fjärde sym-
foni under ledning av Karajan, eller för den 
delen den kompakt homogena kraften i All 
I Really Want med Alanis Morissette, som 

nära på fungerar som en hårtork på hög 
volym. Tänk Alex Ferguson!

Så här långt har jag spelat högtalarna 
utan Freedom Grounding, för att i lugn 
och ro få uppleva högtalarna först utan och 
sedan med det innovativa jordsystemet. Som 
jämförelsespår väljer jag Van Morrissons 
Astral Weeks.

Det blir mer flyt i musiken men samti-
digt också luftigare, tydligare och med mer 
utrymme runt instrumentkropparna och 
mer tystnad när det ska vara tyst! Roligare 
och mer engagerande, men samtidigt mer 
samlat, lugnt och homogent. Sa jag lufti-
gare? Men mest påverkas tydligheten och 
flytet i musiken som spelas. Det blir mer 
som rinnande vatten jämfört med en drop-
pande kran, väldigt hårdraget, men ändå! 
Freedom Grounding visar sig än en gång 
innebära en avgörande skillnad, med andra 
ord, och får förbi inkopplat, förstås, då det 
är dags för ett tredje utrustningsbyte och vi 
övergår till en nyinkommen Esoteric-kom-
bination bestående av den integrerade F-05 
men också den överdådiga spelar-DAC:en 
N-01XD, med en prislapp runt 10 gånger 
så stor som föregående talares…

Kanske inte så mycket på grund av för-
stärkaren som spelar-DAC:en, men det finns 
väl inga gränser för vilket lyft det här inne-
bar! Samma spellista igen, och det är som 
att ett filttäcke lyfts från högtalarna, som 
verkligen svarar upp på de kvalitativa (låg-
signal)förbättringarna, när vi framför allt 
bytt upp oss från Marantz SACD 30 mot 
Esoteric-spelaren.

Det blir en helt annan luft och rymd men 
också stram följsamhet. Allt låter så själv-
klart framhävt och tydligt, enbart i positiv 
mening. Inte minst på Wrecking Ball kom-
mer nu hela den praktfulla Lanois-produk-
tionens alla små intrikata detaljer och vänd-
ningar fram i en helt annan, mycket tydli-
gare ljussättning av musiken, som bildar en 
nästan spöklikt illusorisk ljudbild som trot-
sar ens uppfattningsförmåga. Rymd, renhet 
och skärpa så det känns helt obegränsande. 
Ja, det känns inte som en hifi-anläggning 
längre, helt enkelt, utan en musikmaskin!

Kringutrustning
Marantz SACD 30n, Esoteric N-01XD; EAR V12, 
Esoteric F-05, Hegel P30/Burmester 956 mk II; 
kablar från Audiovector, Ansuz, Supra och QED.

Mätt mot mellanregistret har Audiovector 
en överraskande dipp centrerad vid 3 kHz, 
som går igen både 30 (gul) och 60 grader 
(röd) horisontell vinkel. Mest linjär blir 
högtalaren vid 30 grader, så den bör inte 
vinklas in.

Audiovector är sansad, men strömkrävan-
de med en impedans (grön) runt 2,5 ohm 
från 50 upp till 500 Hz. Också fasen är lugn, 
men blir ökande kapacitiv över 5 kHz.

Det är egentligen löjligt, men när jag 
återigen sätter på Warren Zevons välgjorda 
men ändå habila Veracruz, så slås jag verk-
ligen av hur mycket mer information det 
finns att gräva fram från även en sån här 
till synes enkel 70-talsinspelning, som visar 
sig ha ytterligare flera lager av informa-
tion i trumljud, anslag på gitarren, schat-
teringar i cymballjuden och olika nivåer på 
elbasen. Rent ut sagt överväldigande.

Och en av de riktigt stora uppenbarel-
serna dessa högtalare bjöd mig och alla 
andra redaktionsmedlemmar på. Hur de 
med bästa möjliga elektronik kan fullkom-
ligt transformera lyssningsrummet till en 
konsertsal och hur de verkligen plockar 
fram det allra mesta och bästa från rimligt 
välgjorda inspelningar. Och hur de växer 
med uppgiften och kan spela ut på bästa 
möjliga sätt redan med 2x50 rörwatt. 

Hur många high end-högtalare av den 
här kalibern kan du säga samma sak om? 
Inte många, är min gissning.

Vi var mäkta imponerade av R 6 Arreté 
när vi testade dem i höstas, och det kan 
tyckas att skillnaderna jämfört med den 
större R 8 Arreté inte är så stora eller 
avsevärda. Men tro oss, det är de, inte 
minst när de ska ljudlägga ett riktigt stort 
rum. Men det handlar om betydligt mer 
än ”bara” storlek, kraft och basdjup: R 
8:orna är ett par betydligt bättre högta-
lare på alla sätt och vis, med en passande 
hög prislapp på köpet. Hur bra än R 6 
Arreté verkligen är, har de en bra bit upp 
till den här fullständigt självklara high 
end-nivån av musikåtergivning av högsta 
möjliga klass.

PS: Vi kommer fortsätta testandet av 
Esoteric tillsammans med R 8:orna, så fler 
iakttagelser om högtalarna kommer med 
på köpet i nästa nummers Estoteric-test!
 H&M

Såväl bakstycke som fot och frontbaf-
fel är g jorda i bästa möjliga aluminium.
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