
Skal du jobbe med lydproduksjon 
trenger du god, presis lytting. Vi har 
testet 5 ulike modeller og fortelle r 
deg hva vi synes. 

Vi har plukket ut fem ulike monitorer med innebygd forsterker fra Yamaha, KRK, Tascam, 
Infrasonics og ADAM. Hva kan du forvente av monitorer til pluss minus 5 lapper? 

www. 
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Et av studioets mest kritiske bestanddeler er monitoren. Og da er det ikke skjermen 
vi snakker om men høyttaleren. Utgangspunktet for hvordan du skrur lyden baserer 
seg på hvordan disse låter. 

Av Rolf Graf 

m tikker du en god dott med bomull i Ørene og skal 
.. lytte etter fug lekvitter vil du bli skuffet. Du mister 

diskanten og dermed er kvitringen en saga blott. 
Men se for deg at du rar kvitringen gjennom to 

høyttalere og har en EQ til disposisjon. Da kan du dra 
opp tilsvarende diskant som det bomullsdotten fjerner, og 
dermed kompensere for dårl ig diskantgjengivelse. Men hva 
er resultatet? Jo - det låter helt for j .... når du trekker ut 
bomullsdottene av ørene. 
Noe av det samme prinsippet g jelder for monitoring i 
studio. En ting er hvordan det låter der og da, gjennom 
monitorene du lytter på. En annen ting er hvordan det du 
har skrudd deg fram til låter på andre høyttalere, basert på 
dine monitorers mer eller mindre nøytrale gjengivelse av 
virkeligheten. 
Dette er det evige spørsmålet: Hvilke monitorer funker 
best? Det vil si, hvilke monitorer er best å jobbe på, slik 
at resultatet blir at musikken låter bra flest mulige andre 
steder. 

\'ETW, Ml 'eD 
Forl age god lyd i studio brukte man tradisjonelt å ha et 
par store referansemonitorer felt inn i veggen, og tilpasse 
rommet til å lytte på relativt kraftig volum. Hovedlyttingen 
var der for at man skulle kunne lytte til små detaljer i alle 
frekvenser, høre dybde innover i klangbildet, og i bredden 
som for eksempel detaljene i stereogjengivelsen. Slik kunne 
man høre nøyaktig hva som foregikk hvor, og om det var 
slik det skulle være. På den måten kunne man finne ut hvor 
det var lutt å kutte i bånn i vokalen, hvor lavt ned det var 
smart at basstromma gikk frekvensmessig, kontra bassgita-
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ren, om trommeklangen var litt i meste laget og om vokalen 
lå riktig plassert i forhold til distgitarenes crunch-Iyd. Jeg 
skriver "kunne", for i de aller, aller fleste tilfellen, er den 
store srudiomonitorlyttingen borte. Tilbake er nærfeldyt
tingen - monitorene som står slik plassert at de ikke er 
direkte avhengig av rommets utforming. Understreket - i 
den grad du ikke trenger å kalibrere rommet for uønskede 
refleksjoner, tilrettelegge for riktig absorbasjon, diffusjon 
og kompensere for stående bølger, plassere bassfeller mm. 
(Dette er en egen artikkel som jeg skjønner vi bør trykke i 
nærmeste framtid i det dette skrives). 

ilE J mrriit,] ,m,]iJ , 
For å orke å jobbe i studio i lengre perioder fra morgen 
til kveld, er det slitsomt å måtte se alt gjennom et sonisk 
forstørrelsesglass . Da kommer nærfeltlyttingen til sin rett. 
Det er lettere å jobbe med noe på et normalt nivå, gjennom 
streite men gode monitorer. Ørene og hodet orker mer, og 
dette innvirker igjen positivt på resultatet. Som et tredje 
alternativer det mange som liker å jobbe på det motsatte av 
de store referansemonitorene - nemlig små Eutatoner, eller 
små reiseradioaktige monitorer uten særlig bred frekvens
gang. Mantraet er at; låter det bra her, så låter det bra over 
alt. I hvert fall nesten ... 
Selv har jeg et par gode nærfeltmonitorer av typen Genelee 
1031 A, der jeg kan koble inn/ut en subbass etter behov 
med en ekstern subkasse plassert under mikseren. Men hvis 
du ikke vil brenne av 20 - 30 lapper på monitorer, hva får 
du for la oss si 5 laken? Allerede her kan jeg si at du får mer 
enn jeg ante for den summen ... 

-' 



YAMAHA HS50 
Pris kr: 3.495,

Importør: Yamaha Norge 

Pris kr: 3.495,

Importør: EM Nordie 

Pris kr: 3.495,-

Importør: ProCom/Prolyd 

aqN31 
Men s al au velge et par monitorer ut i fra merkevarenavner, 

mif)(8,1T(ml 
Alle monitorene 1 vår lille test har innebygd forsterker 
(aktive monitorer), og har et bass membran på mellom 4,5 -
og 5 tommer. Derfor har de alle uten unntak også tallet 5 i 
navnet et eller annet sted. Dette er to-veis delte monitorer, 
og det betyr at det sitter en egen forsterker som tar seg av 
basselementet, og en litt mindre sak som gir diskant-twee
teren nødvendig forsterkning. Monitorene har ulike former 
for waveguide-konstruksjon og ulike varianter av bassporter. 
Waveguiden er fasongen på "krateret" som tweeteren er 
montert i, og den tar seg av hvordan diskantfrekvensene 
sprer eller fokuserer toppfrekvensene. Om det oppleves som 
at lyd lagt i midten (mono) befinner seg i senter eller svØm
mer rundt deg på sidene i stereobildet, 

eller ta sjansen på noe nytt som "visstnok skal låte veldig 
bra". Alle låter forskjellig, så spørsmålet blir - hvilke moni
torer farger lyden i hvilken retning? For det er snakk om 
preferanser, hva du liker, hvordan du tenker og hva som er 
ditt musikalske virkeområde. Jobber du mye med vokal er 
det greit med monitorer som er bra på å gjengi mellom tone 
og diskant på en naturtro måte. Sverger du til R'n 'B og 
Hip-hop er det kanskje viktigere for deg at du får litt trøkk 
i bånn? Og så videre. 
For å spare deg for lange runder til en forhandler som har 
et godt utvalg av monitorer har vi gjort jobben for deg, og 
sjekker ut ulikheter i forskjellige monitormerker. Hva gjør 
den ene fint som den andre ikke er så bra på, og hvorfor låter 

~ det best av akkurat DEN modellen. Lønner det seg å legge 
_ på et par lapper for dermed å gå opp et hakk eller to i kvali

:-,- _tet, eller er det underordnet så lenge monitoren ser stilig ut 
-:: . og låter helt greit? 

~! ~ li It drmII8 It}} 
Jeg har valgt ut fem modeller som er relativt lett å få tak i 
og som også er utbredt i et visst volum. KRK Rockit RP5, 
Yamaha HS-50, Infrasonic Blow 5, Tascam VLA-5 og en 
modell som ligger litt over de andre i pris - ADAM A5. 
Den rimeligste modellen - KRK RP5 koster 3.390 pr par, 
og den dyreste - ADAM A5 5.590,- pr par. Yamaha og 
Tascam ligger på rundt 3.500 kr pr par, mens nykommeren 
I' en tusenlapp mer, 4.590,- pr par. 

WAVEGUIDE 
Eller "bølge leder" hvis vi 

skulle oversatt det til norsk. Dette er 
fasongen i området diskantelemen
tet sitter. Denne leder de lyse fre
kvensene slik at du får en best mulig 

lytteoppleveles i forskjellige posisjo
ner i front av monitorene. En annen 
trend er at monitorene skal ha myke 
kurver og avrundede hjørner slik at 
de ikke skaper uønsket reAeksjon. 

www_ 

og om du oppfatter stereobildet hvis du LYTTINGEN 
setter deg litt off-axis plassert utenfor det 
vi tenker på som sweet spot - helt i senter 
i lytteposisjonen. Noen høyttalere er mer 
følsomme for at du flytter deg ørlite ut 
av senter med det resultat at stereobildet 

Her står monito
rene til sammenlig
ning. Dyrere alter
nativer fra Genelec 

og Dynaudio bak. 

ødelegges og du i for 

EQUALISER 
Alle monitorene har en form 

for EQ-kontroll som gir deg mulig
heten til å fininnstille responsen 
for hvordan de skal gjengi ulike 

frekvenser. Hvorfor? Først og fremst 
for å kompensere for egenskaper i 
rommet du lytter i. Men også for at 
du kan gi monitorene et løft eller en 
dip i områder du ønsker ut fra egne 
preferanser. 
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stor grad bare hører den ene siden. Med problemer å ballan
sere miksen riktig som resultat. Spesielt følsomt er det hvis 
du skal prØve å ta vokalen til å ligge riktig - verken for høyt 
eller lavt i forhold til resten av instrumentene. Bassportenes 
konstruksjon og plassering påvirker om du får mer og for
håpentligvis bedre bassgjengivelse ut av et lite kabinett. 
Kvaliteten på konstruksjonen, måten kabinettet er satt sam
men, om materialet er tungt, lett, svinger med og resonnerer 
riktig i forhold til toner som kan stikke seg ut, om det er luft 
og lydtett, er også med på å skape god eller mindre god lyd. 
Genelee har eksempelvis konstruert monitorer i aluminium 
som gjør at rommet inne i høyttaleren kan økes uten at de 
ytre målene blir større. 

fEl lifillE': ~J1jIJ 
HS 50 har en 5" hvit polypropylenmembran og en ~" dome 
tweeter, 70-watt biamp forsterker samt romkontroll og fre
kvensresponsbrytere. Modellen er som er som snytt ut av 
nesa på deres klassiker NS-lO, en studiostandard som ennå 
er gjeldende til tross for at Yamaha stritter i mot kravet fra 
produsenter over hele verden om å gjenoppta produksjonen. 
Den låter som kjent ikke spesielt "stilig", men nettopp dette 
gjør at musikk lynet til på NS-lO og som låter bra her, låter 
bra andre steder også. Denne filosofien kan synes å ligge bak 
HS 50-monitorene også, for her er det enkle lydbildet med en 
ikke alt for sofistikert topp som står i fokus. 

LYDEN 
I likhet med andre produkter fra Yamaha er også HS-50 
monitorene safe i forhold til ytelse pris, men det virker som 
om de har hengt seg litt opp i hva forgjengeren fra tidlig 

TOVEIS DELING 
Alle monitorene har toveis 

deling der diskant og bass-elemen
tene drives av hver sin innebygde 
forsterker. Dermed er du sikret at 
monitoren har riktig forsterker til
passet elementet med riktig impe
dans. I noen av kabinettene sitter 
ampen i samme rom som elemen
tene, men her, som i Tascam YL-AS 
er amper i egen rom. Sjekk den 
kraftige kjøleribben. 

ADAM AS 
Pris kr: 5.590-

Importør: Futureware 

'SO-tall har oppnådd statusmessig. Mitt forslag er: Gjenoppta 
byggingen av NS-lO, fortsett utviklingen på monitorsiden 
slik at begge leire blir glade. Også vi som ønsker nye. fete 
nærfeltmonitorer til en rimelig penge.- Med Yamaha-Iogo. 

I a il:1 alla nJ[jlE 
Amerikanske KRK lager 5" bassmembranene sine av et mate
riale som kalles glass aramid kompositt. En for for glassfiber. 
Tweeteren er på l" og lages av ferro fluid. De har vært flinke 
med markedsføringen av produktene sine, og har bygd seg 
et merkevarenavn som det står respekt av. Mye av årsaken til 
de ne er at de har levert kvalitetsmonitorer som har høstet 
lovord over hele fjøla. Naturlige konkutrenter er blant annet 
Dynaudio, Genelee og ADAM, for å nevne noen. Med de 
karakteristiske gule elementene stikker de seg også ut i meng
den - foreløpig kan man kanskje si, da også Behringer har 
farget membranene på sine nye modeller i samme farge. 

LYDEN 
KRK har sørget for at du tar mer og fyldigere bass (53Hz - 20 
kHz), lin mindre mellom tone men rikelig med silkemyk topp 
servert i et hipt kabinett. For deg som ikke har masse stål men 
som ønsker mer punch enn skal vi si - naturlig tone, er dette 
monitoren du går for. Ferdig innebygd "loudness" kan være 
farlig da du jo tror at det du lager låter konge allerede? Jeg 
synes de var behagelige å jobbe på også på et lavere volum, og 
likte lydkarakteren godt. Man skjønner at KRK er et firma 
som KAN høyttalere og henter teknologi og konstruksjon fra 
dyrere serier myntet på proffene. 
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I, TOPP OG BUNN 
ADAM AS er alene om å ha 

et ribbon-diskantelement. Dette 
gjengir toppen veldig nyansert og 
nøyaktig. De andre monitorene har 
silk dome tweetere. Du hører for
skjell, i ADAMs favør, hvis det er 
krystallklar topp du er ute etter. 
Basselementene er av ulike materi
altyper eller komposittmaterialer 
som kevlar og ........... Alle har front-
montert bass port unntatt Yamaha. 



umffiliil'lm LYDEN 

ascam har to modeller i det aller 
nederste prisleiet. Den fysiske 
størrelsen på Tascam VL-A5 er 
litt større enn konkurrentene og 
bassmembranen er på 5.25" og er 
sammen med 1" -topptweeteren 
drevet av amper på 95 Watt. De 
er magnetisk skjermet og har en 
frekvensgang fra 38Hz - 23 kHz. 
Tascam bygger ikke sine moni
torer selv men har andre til å 
levere produkter til seg etter egne 
spesifikasjoner. Prisene er tydelig 
presset, for her får du en solid 
monitor med Tascams kredibilitet 
som merkevare presset ned i en 
forunderlig lav pris på den minste 
modellen med 4" bassmembran. 

TESTOBJEKTENE I AKSJON 

Heey, dette låter ekstremt åpent, 
krystallklart i toppfrekvensene 
men også med en nærhet og til
stedeværelse som er ganske impo
nerende. På slickere og åpnere 
musikk er dette dette perfekt valg. 
Mikroskop inn i lydbildet der du 
hører alle detaljer i alle frekvenser 
absolutt hele tiden kan i visse 
arbeidssiruasjoner blir slitsomt. 
Om du ønsker analytiske moni
torer som kler av lydbildet ditt og 
viser deg hva du egentlig driver 
med, er dette tingen. Imponerende 
saker. øverst fra venstre: Yamaha HS 50, ADAM AS, Tascam 

VL-A5. Under: Infrasonic Blow 5, KRK Rockit RP 5 

LYDEN 
Jeg rar litt "sein '70- tidlig '80-tallsfølfelse lydmessig, med 
slank bunn, tydelig mellom tone og en topp som kunne ha 
hatt bedre silkekarakter. Men absolutt bestått i ytelse kontra 
pris for deg som ønsker en mer nøytral karakter i monitoren 
uten for oppblåst bass. Lyden er OK for ikke alt for kritisk 
miksejobbing, og som en ekstra nærmonitor eller nærlyt
tingsupplement kan dette være tingen for både små og større 
srudioer. 

rrnIE@ni1Tt1:Hn'"m 
Monitorer kan, i følge importøren Prolyd, legge seg på 
et gunstig prisnivå kontra ytelse, da de er en ny aktør på 
markedet uten store markedsføringsbudsjetter som skal 
bakes inn i sluttprisen. Byggedetaljer i form av store ring
kjernetransformatorer, eget akustisk kammer for elementer 
og forsterker gjør at kabinettene fysisk blir litt større enn de 
minste i testen. Men ikke mye. Det er også spandert store 
elektrolyttkondensatorer som gir deg raskere og kraftigere 
transientrespons. Om dette utgjør noen forskjell i lydka
rakteren 

LYDEN 
Dette er modellen som du gir en tusenlapp mer for, men 
som du på sikt vil få større glede av om du driver ditt eget 
lille studio med fokus på profesjonelt lydarbeid. Lydmessig 
har de en svært detaljrik og naturlig oppløsning i hele fre
kvensområdet med god dynamikk mellom bass, mellom tone 
og diskant. Bunnen oppleves som fast og naturlig avstemt 
til mellom tone og topp. Dette er en av høyttalerene som i 
mine Ører låter blant de mest musikalsk i dette beitet. Om 
du ønsker å spandere en rusing ekstra vil du antagelig ikke 
angre på det. 

'~"J!Hlm 
en monitorleverandør med svært god mottakelse i med-

ier over hele verden har ADAM vokst fra å være en spesialist 
rettet mot feinschmeckere til også å ta det stadig eskalerende 
hjemmestudiomarkedet på pulsen. Konstruksjonsmessig er 
A5 en nedskalert versjon av storebroren A7, og den 5.5-tom
mer store membranen har en sandwich-konstruksjon av kar
bonfiber og et materiale kalt Rohacell . Monitorene er også 
utstyrt med diverse mulighet for kalibrering til rommet 
(EQ). Den koster ytterligere en tusenlapp mer enn Infrasonic 
Blow 5 og er testens dyreste til kroner 5.500 pr par. 
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KONKLUSJON: Det vil for en 
hver person som jobber i studio 

være mange parametere som innvirker på hva som er riktig 
eller galt valg av monitorer. Bruksområdet er første vi kan 
huke av for. Skal du ni-lytte til detaljer i et åpent akustisk 
lydbilde, eller lage enkle vignetter og bakgrunnsmusikk 
med prating over? Redigere allerede innspilt lyd, eller lage 
den neste hip-hop-hiten? 
For de som jobber med musikk på mer enn hobbybasis ville 
jeg sagt at ADAM A5 gir den mest detaljer og transparente 
lyden noe som gir deg en tur inn i mikrokosmos. Slitsomt 
eller perfekt? Det kommer an på hva du er på jakt etter. 
Kvalitetsmessig er disse montitorene helt på topp. 
Infrasonic Blow 5 låter litt varmere, men har samtidig god 
topp, bånn og mellomtone-kvalitet .. Musikalsk, naturlig og 
riktig avstemt lydbilde som ikke ljuger for mye. Dette er et 
bra valg for deg som jobber ptofesjonelt. Litt mye Øvre mel
lomtone i visse situasjoner kan noteres på minussiden. 
Liker du mer bånn, mindre topp og en god dose diskant 
og ønsker et rimeligere alternativ enn de to foran nevnte, 
er KRK Rockit RP5 et fett valg. Fin sound, men husk at 
alt du rar gratis i en høyttaler, trenger du ikke dra på i lyd
bildet selv. Det kan resultere i mindre topp og bånn. Men 
dette er en monitor som er behagelig å jobbe på da den er 
litt "rund i kantene" og fin for alt fra klassisk til R'n'B. 
Yamaha HS 50 synes jeg kanskje ble litt for kvass i presence
og diskantområdet med litt for beskjeden bunn sammenlig
net med de øvrige monitorene. Hva Tascam VL-A5 angår 
ble de litt for blasse i karakteren. Jeg kryssjekket disse med 
den mindre Tascam-modellen med 4" bassmembran, og 
synes kanskje at denne kan være en vel så fin monitor når 
du tenker på prisen til under 2 lapper pr par. Men tenker du 
kvalitetslytting må du opp i 3.500 kroner .. . 

EPILOG: For å finne den monitoren som passet for ditt 
budsjett og ditt behov bør du ta med deg lyttemusikk du 
kjenner godt og spille det av på monitorene i butikken. Det 
vil gi deg en viss pekepinn, selv om rommet og plasserin
gen av monitorene (avstand til hjørner, vegg, demping etc) 
i rommet og hvor du sitter i forhold til disse, også er særs 
viktig. En likesidet trekant med deg i det ene hjørnet og 
monitorene i de to andre, er en tommelfingerregel. 
Uansett bør du etter en miks ta med deg resultatet og spille 
det på ulike steder (for å bli maksimalt forvirret:-) og det 
anbefales at du mastrer et sted utenfor ditt eget studiorom. 
Hos en person som kan mastringens edle kunst, har et (eller 
flere) sett monitorer han kjenner ut og inn, og som kan 
sammenligne med massevis av andre jobber som er gjort i 
studioet. For musikken du lager skal fungere utenfor ditt 
eget domene, og da gjelder det å være avbalansert i forhold 
til den ytre verden. 


