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Test Monitor Audio Gold 5.1

Gyllene  
bioljud
Nyheter från högtalartillverkaren Monitor Audio triggar alltid 
många entusiasters fulla uppmärksamhet, och nya Gold-serien 
torde knappast vara e� undantag.
AV JONAS OLSSON
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för de mer vanligt förekommande plåtblecken, 
och skruvpolerna är rejäla. En liten detalj kan-
ske, men visar ändå ganska tydligt hur man vill 
kommunicera sina produkter genom att visa 
på en genomtänkt högtalare hela vägen ner till 
kontakterna.

En annan detalj när vi ändå är inne på just 
detaljer, är golvhögtalarnas urläckra utriggare 
i aluminium med justerbara spikes modell 
fetare, med distansringar av 
gummi som borde koppla loss 
högtalarna lite från golvet. 
Syftet med konstruktionen 
kan förmodligen också vara att 
helt enkelt undvika skrammel 
om de skulle gänga upp en 
aning med tiden. Spikfötterna 
kan naturligtvis skruvas bort 
och ersättas med annan typ 
av fötter om så önskas. Hur 
som helst står de meterhöga 
golvhögtalarna stadigt utan 
större vältrisk.

Konstruktioner
Något som direkt sticker ut är 
mellanregister- och diskant-
modulen som är gemensam 
genom serien, vilket är smart då alla högtalarna 
får samma ljudsignatur och matchas fint i en 
flerkanalsuppsättning. 

Diskanten, kallad MPD (Micro Pleated Di-
aphragm), är en variant av banddiskant som 
liksom klämmer fram ljudet från sidorna, som 
ett dragspel, men ljudet går ut i 90 grader från 
rörelseriktningen. En konstruktion som dess-
utom ger fördelar som att de kan gå väldigt 
högt i frekvens. Tänk Elacs Heil-diskanter fast i 
miniatyr.

Mellanregistret i modulen har en kon som 
består av en avancerad sandwichkonstruktion 
med en bikakestruktur i materialet Nomex 
mellan ett lager vävd kolfiber på baksidan och 
c-cam mot lyssnaren. C-cam är en keramiskt 
belagd aluminium-magnesiumblandning, men 
c-cam är lättare att säga. Samma konstruktion 
gäller även för baselementen. Alla element 
är dessutom singelbultade med ett stag mot 
bakstycket vilket ger stabilitet och ett rent ut-
seende utan skruvar i fronten. Internt är lådor-
na ordentligt stagade och dämpade, och alla 
signalvägar har begåvats med företagets egna 

silverpläterade kopparkabel av god kvalitet 
kallad Pureflow. 

Seriens best är utan tvekan subwoofern Gold 
W12, med ett långslagigt element i just 12 tums 
storlek monterad i en ordentlig baffel på 36 mm 
drivet av ett klass D-steg på 600 watt. På sidorna 
sitter dubbla passiva 8-tumsmembran.

Men förutom ordentligt med kraftresurser så 
har W12 betydligt fler egenskaper som gör den 

till en seriös spelare i biorum-
met – APC – Automatic Position 
Correction, som med sin mikro-
fon låter sig kalibreras otrolig 
bra för att passa perfekt i just 
ditt rum. 4 förval kan sparas 
för till exempel musik, ”fullt ös 
medvetslös actionfilm”, och så 
vidare. 

Vill du greja själv kan du 
koppla den till din PC och trixa 
med EQ- filter, fas och så vidare 
tills det sitter perfekt. Basen är 
hur som helst inga problem att 
integrera trots att vi testar att 
ställa den på lite ”sämre” po-
sitioner i rummet. Styr gör du 
med den läckra kontrollen på 

T idigare i år hade den nya och femte gen-
erationen (den förra lanserades 2015) av 
brittiska högtalartillverkaren Monitor 
Audios Gold-serie premiär. HemmaBio 

var på plats i Göteborg där det första lanserings- 
eventet hölls och som vi rapporterat om tidigare 
bjöds vi på en riktigt trevlig musikalisk resa som 
lät mycket bra och gav klar mersmak.

Vi beställde naturligtvis ett fullmatat system 
för hemmabio, och här har vi nu golvhögtalarna 
Gold 200, centern C250, surroundhögtalarna 
FX och subwoofern W12. En 5.1-uppställning 
som borde bjuda på såväl gott hantverk som ljud 
även för den med kvalitativ kringutrustning.

Allt är nytt, nästan
Allt är nytt på nya Gold-serien. Ja, förutom kon-
taktpanelen för högtalarkablarna då, som fått 
hänga med sedan förra generationen. Vi har 
dock inga som helst problem med det då det är 
en riktigt bra konstruktion som är tydlig och lätt 
att komma åt. Som bonus har man också riktiga 
kablar som byglar mellan kontakparen, istället 

MONITOR AUDIO GOLD 5.1
FRONTHÖGTALARE  GOLD 200
Princip 3-vägs basreflex
Bestyckning 2 x 6,5-tums basar,  
 1 x 2,5-tums mellan 
 reg, 1 x MPD-diskant
Känslighet 88 dB
Impedans 4 Ohm
Må (BxHxD) 195x950x330 mm
Vikt 22 kg
Pris ca 44  990 kronor/par
 
CENTERHÖGTALARE GOLD C250
Princip 3-vägs sluten
Bestyckning 2 x 6,5-tums basar,  
 1 x 2,5-tums mellan 
 reg, 1 x MPD-diskant
Känslighet 88 dB
Impedans 4 Ohm
Må (BxHxD) 537x205x330 mm
Vikt 14,5 kg
Pris  ca 22  990 kronor
 
SURROUNDHÖGTALARE GOLD FX
Princip 2-vägs sluten
Bestyckning 2 x 4-tums mellanreg,  
 2 x MPD-diskant
Känslighet 86 dB
Impedans 4 Ohm
Må (BxHxD) 342x270x160 mm
Vikt 6,2 kg
Pris ca 19  900 kronor

SUBWOOFER GOLD W12
Princip slavbas
Bestyckning 1 x 12 tum element,  
 2x8 tum passiva  
 radiatorer
E�ekt 600 wa�
Må (BxHxD) 410x413x433 mm
Vikt 27 kg
Pris ca 29  990 kronor
 
Färgalternativ Satin White,  
 Dark Walnut,  
 Piano Ebony,  
 Piano Gloss Black
Info iconscandinavia.se,  

 monitoraudio.com

Hög �nish i snygg 
design
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allroundljud
Växer tydligt  
med �nare kring-
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Välbyggda och 
eleganta högtalare 
som spelar med �nt 
avvägd �ness.

Nej, faktiskt inte  
i den här klassen

signalvägar har begåvats med företagets egna 
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Test Monitor Audio Gold 5.1

basens ovandel eller med fjärren.
I frontens mitt har vi centern Gold C250, en 

sluten 3-vägare som matchar Gold 200 väldigt 
bra med rätt tonal balans för en komplett front. 
För surroundljudet svarar Gold FX, en sluten 
2-vägare med omkopplare för Di- eller Bi-pol 
beroende på position. En konstruktion som är 
väldigt effektiv som just surround- och bakhög-
talare tack vare sina spridningsegenskaper.

Allround på riktigt
När det kommer till hur Gold-serien spelar så är 
det är liksom inga konstigheter. MA Gold funkar 
till i princip allt, och förmodligen för de flesta. 
”Allround på det bra sättet”, var en av notering-
arna i protokollet som legat framme för spon-
tana kommentarer de senaste veckorna.

Vi har använt dem med såväl dyra monoblock 
från till exempel Audio Research (REF 160M) som 
vår arbetshäst, 11-kanaliga Yamaha MX-A5200. 
Försteget Yamaha CX-A5200 har försett hög-
talarna med delikat signal fylld av detaljer och 
engagemang samtidigt som en god mellanklass- 
maskin, som till exempel vår gamla receiver 
Yamaha RX-A1010, spelar ut ordentligt utan att 
finna sig bortfintad eller okvalificerad i samman-
hanget. Och det bara funkar, vilket också avsak-
naden av lyssningströtthet tydligt visade. 

En gemensam nämnare när det gäller musik, 
som är det som rullar första tiden, är att det 
är naturligt anrättat samtidigt om det svänger 
på bra med tydlig finess och orubbligt självför-
troende genom hela ljudspektrat. Auktoriteten 
är tveklös med precision i anslagen samtidigt 
som krispiga detaljer och snabba transienter 
sitter otroligt behagligt och poröst i ljudbilden. 
De klappar inte till dig hårt i nyllet, snarare 
charmar dig med lättlyssnad avspänd lyster och 
sköna varma basgångar.

Vi körde bland annat Zakk Wyldes Book of 
Shadows II som är en till stor del akustisk plat-
ta, och bra för att inledningsvis positionera 
högtalare, och naturligtvis även Gold 200. Trum-
morna och basen här är goda redskap för att få 
till rätt placering, och man flyttar tills det låter 
fylligt men inte bumligt. Vi hamnade cirka 80 
cm från bakvägg med lätt invinkling.

såväl yta som detaljer och passar förmodligen 
även den designmässigt mest kräsne i vardags-
rummet eller hemmabion.

En inte helt ovanlig fråga vi får är: Kan man 
spela hårdrock då, eller är det bara mysjazz som 
gäller för finlyssning? Goda nyheter, här funkar 
all musik riktigt bra. Nu är det ju inga vilda 
PA-högtalare det handlar om, men det svänger 
riktigt ordentligt och fylligt trots det neutrala 
och klart rena ljudidealet. Och även om du inte 
kan spela snorhögt så kan du spela blytungt 
mycket tack vare W12:s oblyga inblandning.

Som ni märker är vi väldigt förtjusta i Monitor 
Audio Gold. Och det är ärligt talat svårt att inte 
bli det tack vare det lättlyssnade och kvalitativa 
ljudet – neutralt men med en aning gyllene ton 
över det hela, en egenskap som lätt lockar till 
vidare lyssning till framåt småtimmarna. Det 
är så här det ska upplevas med den här typen av 
system, perfekt om du är en allätare med krav 
på såväl byggkvalitet som design och ljudmäs-
siga prestanda med vuxna kvaliteter. Ställer du 
dessutom krav på skyhög finish är det ytterlig-
are anledning att kolla in nya Gold-serien! n

Kontaktpanelen har ärvts från förra generationen, 
och är också det enda som inte är helt nytt på nya 
Gold-serien.

Välbyggt och prydligt i största allmänhet. Metallstag 
fäster elementen i bakstycket.

Klangen från gitarren är distinkt och klingar 
med god lyster och varma toner. Anslagen är 
behagligt distinkta och separationen mellan 
instrumenten och sången är luftig och transpar-
ent utan att bli påträngande. Basen och bas-
kaggen kliver igång och tar sköna avstamp i det 
djupare registret och ingen sitter riktigt stilla i 
stolarna. ”Det gungar på riktigt jäkla gött” var 
en kommentar som inte ifrågasattes. Det spelar 
rent, snyggt, gött och precis lagom effektivt 
med ett mjukt ljud med härligt skimmer i 
detaljarbetet från den mjuka men effektiva 
diskanten, men kan också leverera bra tryck 
med ordentligt driv om du byter till electronica 
eller köttig hip hop. Spelar inte så stor roll, det 
funkar.

Musik med den äran alltså, men med film vrid-
er vi upp basen till vårt filmläge och matar rullar 
i en stadig ström. Kortfattat beskrivet levererar 
vår Gold 5.1-uppsättning ett köttigt men elegant 
bioljud med friskt detaljarbete och ordentligt 
maffig basbotten, här kliver det på ordentligt!

Integrationen mellan högtalarna är exempla-
risk, med fin och kontrollerad spridning i ljud-
bubblan i rummet. Dialog har bra bröstkontroll 
med utmärkt tydlighet och konturer, perfekt om 
du som vi helst skiter i undertexterna, och den 
snygga diskanten punktmarkerar händelserna 
på duken på rätt plats i rätt tid.

Basen överraskar flera gånger med att trycka 
till närmast oväntat brutalt, utan att darra på 
manschetten, för att i nästa stund ligga som ett 
knappt märkbar men ack så viktigt bottenfun-
dament i scenerna. 

Snyggt välljud
Fysisk kontakt med högtalarna när vi släpar 
runt dem i biorummet ger ett väldigt seriöst 
intryck. Det är stabilt byggt med utsökt finish på 

MPD är en variant av 
banddiskant som liksom 
klämmer fram ljudet från 
sidorna, som ett dragspel.

PLACERA NOGA OCH RÄTT!
Man ska dock som vanligt vara medveten om 
att inget kommer gratis. Förutom hyfsat kval-
ificerad kringutrustning för att locka fram det 
bästa så måste du vara beredd på att lägga 
ner lite tid och omsorg med placeringen av 
högtalarna. 

När det gäller den här typen av ”fristående” 
system börjar jag alltid med fronthögtalarna 
som flyttas och vinklas tills vi får en bra ste-
reobild och rätt basmängd innan vi går vidare 
till resten. Det här vet ni ju redan, men det 
kan inte nog understrykas, eller påminnas, att 
slarvar du med grundarbetet så blir det aldrig 
riktigt bra hur mycket hjälpmedel du än tar 
till. 

Lägg ner lite jobb, låt dina vänner agera 
mänskliga fästen för surroundhögtalarna som 
de flyttar runt i rummet medan du sitter och 
lyssnar. Håll på så tills det sitter. Bjud sen på 
pizza när du är nöjd, uppskattas alltid. Och 
sen är det bara att köra igång favoritfilmen 
och njuta av din hemmabio, precis som det 
ska vara!

Gold FX är omkopplingsbar mellan bi- och dipol.

Subwoofern W12 styrs 
med fördel via den läckra 
kontrollen på locket.
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