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Godt, 
nytt og 
norsk

Det er ikke hver dag vi kan skrive om helt nye norske produkter, og i hvert fall 
ikke fra en leverandør som hittil ikke har laget særlig annet enn det vi kan kalle 
små-elektronikk. Vi ønsker Pinell velkommen på høyttalermarkedet.

O ppskriften på denne høyt-
taleren er som følger: Ta med 
deg et godt gjennomtenkt 

konsept, et par kritiske ører, mye 
tålmodighet og dra på utviklerferd 
til Kina. Det endelige resultatet tyder 
på at dette en fornuftig vei å gå. 

Gode elementer
Med gode elementer er mye gjort, 
men det er fortsatt mye som kan gå 
galt meg kabinett og delefilter. Pinell 
har likevel valgt å utstyre høyttaleren 
sin med elementer som ikke her 
helt vanlig kost i budsjett-klassen. 
Kabinettene er også, etter det jeg 
kan fatte, av høy kvalitet. 

I toppen sitter det en 25 milli-
meter diskant i stoff, og som bass 
har de benyttet en et 10 cm stort 
element med membran av behand-
let papir. Elementet er selvsagt for 
lite til å lage særlig bass, men i et 
vanlig rom gir det brukbar respons 
ned til i underkant av 50Hz. Noe 
som for de fleste er greit, men ikke 
helt tilfredsstillende. Du behøver en 
subwoofer. Pinell har bestemt seg 
for å komme med en egen modell 
som fungerer som stativ til de små 
monitorene. Altså en på hver side. 
Likevel valgte vi å spille med sær-
deles dyre subwoofer-løsninger for 
ikke å ødelegge monitorenes veldig 
hyggelig lydkvalitet. 

Lydkvalitet som holder
Lyden i disse små boksene er impo-

nerende god med et høyt detaljnivå, 
god dynamikk og en åpenhet og 
gjennomsiktighet som imponerer.  
Hvis man er villig til å glemme at 
høyttalerne fortsatt er små, at de har 
begrenset med dypbass, og hel-
ler ikke er fantastisk effektive – og 
dermed heller ikke spiller spesielt 
høyt, er det veldig mye moro å få ut 
at disse høyttalerne. 

Fokus og perspektiv er på veldig 
høyt nivå, og da snakker vi ikke bare 
i forhold til prisklassen. I akkurat 
denne øvelsen kan de sammen-
liknes med nesten hva som helst. 
Scenen eller opptaktsrommet blir 
dermed veldig godt definert og gjort 
levende foran deg. I tillegg spiller 
høyttalerne seriøst mye større og 
flottere enn størrelsen skulle tilsi. 

Klangmessig er de nøytrale med 
en dragning mot detaljer og oppløs-
ning fremfor behagelig varme. 

Gjengivelse av stemmer og 
akustiske instrumenter er deres 
aller sterkeste egenskaper og når 
innspillingene er gode, og utstyret 
de spiller på er godt, viser de frem 
lyd som konkurrerer med hva som 
helst i prisklassen. Jeg ville koblet 
disse små monitorene til forsterkere 
og utstyr som kunne gitt de en liten 
smule varme. Som med alle andre 
små høyttalere behøver de etter vår 
mening også litt hjelp i bassen. Hel-
digvis er de ekstremt enkle å koble 
til en subwoofer. Dette bør skje ved 
at de da slipper å spille særlig mye 

lengre ned enn 80-100Hz og så 
benytte en subwoofer derfra og ned. 
Vi koblet til den überfete bassen Fat-
hom F212 fra JL Audio og da fikk vi 
et fulltone-system med tyngde, kraft 
og pondus vi knapt hadde trodd var 
mulig.  De små Pinell-høyttalerne 
tåler veldig mye mer effekt hvis man 
kutter bassen ved ca 100 Hz, og jeg 
kan virkelig se for meg disse små 
monitorene sammen med to mindre 
aktive sub-woofere for et rimelig og 
ekstremt vellydende kompakt-sys-
tem. Vi kommer tilbake med en test 
av hele pakken inklusive 
de spesialtbygde passive 
subwooferne når disse 
kommer i sine endelige 
versjoner.

 
Konklusjon
Pinell har laget en 
veldig god høyttaler 
med visse særheter 
og spesialiteter man relativt enkelt 
kan jobbe seg rundt med fornuftig 
plassering og riktig trimmet utstyr. 
Lyden er rett og slett helt utmerket!
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waTT MENER: Dette er en 
høyttaler som overrasker med 
flott finish, og lyd med masse 
detaljer og flott oppløsning.

VI lIkER IkkE:

VI lIkER:

Godt laget•	
Gode elementer•	
Utmerket lyd•	

Litt sær•	
Noe spinkel bass•	
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