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Moon Voice 22

Ambitiös
paketlösning
Ett komplement till streamingförstärkaren ACE
visade sig vara mer än bara en framtvingad pakethögtalare. Mycket mer. Text Mats Meyer-Lie Bild H&M

M

ånga blev förvånade när
kanadensiska Moons senaste nyhet otippat visade sig
vara en högtalare. Visst,
Linn och Naim har gjort högtalare eftersom man haft ett helhetstänkande, men
när det gäller mer utpräglade high endmärken har det varit tunnsått. Krell har
gjort det, Pass Labs också, liksom kanadensiska Bryston och nyligen PS Audio, men

det har alltid handlat om stora, påkostade
referenshögtalare att ha på mässor, men
också i utvecklingsarbetet av elektroniken.
Så när vi hörde ryktet om en högtalare från
Simaudios Moon, trodde vi att det handlade om någon biffig och extremavancerad
golvhögtalare.
Det var det inte, utan
istället en lite oansenlig
2-vägs stativhögtalare.

Varför den heter Voice 22 vet vi inte, lika
lite som vem Moon samarbetat med för att
ta fram den. För det här är nämligen inte
någon nödlösning hämtad från hyllan hos
en annan tillverkare, utan en som det visade
sig genomarbetad och ambitiös konstruktion
man till stora
delar utvecklat
själv.

Att man överhuvudtaget kommit på
tanken, beror främst på alla frågorna om
bästa högtalarmatchning till 50-wattaren
Moon ACE – firmans fullmatade streamingförstärkare. Med tanke på att ACE kom
redan 2016 och namnet står för A Complete
Experience så var det verkligen hög tid att
den fick ett komplement.
Men det har som sagt inte blivit en
pakethögtalare vilken som helst, utan en
liten hifi-delikatess som visade sig spela
nästan galet långt över sin viktklass. Liten
för att passa in överallt, men stor nog
att ge tillräcklig ljudvolym, och då inte minst
i basen. För basen hos
den här lilla 2-vägaren
är ett kapitel för sig och
kan konkurrera med golvare i samma prisklass!
Men först lite teknik.
Basen är en långslagig
6-tummare med mineralfylld polypropylenkon, polstycke med kopparring för minskad
induktas och talspole i kopparklädd aluminium för maximal snabbhet.
Diskanten är en textildome monterad i
en stor waveguide. Inte så mycket för att ge
ökad verkningsgrad men däremot ett jämnt,
matchande spridningsmönster, där diskant
och bas överlappar varandra. Monteringen
gör också att de båda elementen hamnar i
samma akustiska vertikalplan och därmed
kan arbeta exakt unisont och tidskorrekt.
Diskanten har man valt att dela riktigt lågt,
vid 1,5 kilohertz.
Just tajmingen mellan elementen, men
också att högtalaren skulle ha jämn och
bred spridning har varit avgörande under
utvecklingsarbetet, men också att få en så
tyst låda som möjligt. Den må se enkel,
nästan ordinär ut, men knackar man på
den förstår man att det är något lite extra.
Förutom förstärkningar och en horisontell, perforerad stagning har lådväggarna
slingrande urfrästa spår fyllda med en tung,
gummiaktig massa. Tekniken som Moon
döpt till Curved Groove Damping sägs
reducera lådresonaser effektivare än att
använda konventionell dämpning.

Baskapabla
nsfria
Välbyggt resona

Men resonansbekämpningen slutar
inte där, för under
lådan finns en avtagbar elastiskt dämpande
kudde. Den är gjord för att lådan ska stå
bra, men lite flytande och resonansfritt när
den står på ett bord eller en bänk.

ACE är rapp och snärtig, men också aningen
stram, så de varma och
baskapabla högtalarna är verkligen
ett perfekt komplement. Dessutom
tillräckligt detaljerade och rena att
man kan börja laborera med kablaget.
Nordost Heimdall 2 var kanske lite överkurs, men kombinationen blev ett kompakt high end-paket utöver det vanliga.
Men Voice 22 är allround i ordets bästa
bemärkelse och en annan, lite billigare
partner skulle kunna vara Naim Uniti
Atom. 
H&M

Som vi redan sagt är det här en högtalare
som inte är någon påhängshögtalare vilken
som helst, utan en varm, fyllig och generös
högtalare som lyckas göra allt rätt. Ja, med
Voice 22 är det den musikaliska helheten
som står i centrum och
själv började jag osökt
tänka på kanadensiska Mirages M-serie, 3 snabba
g
ett märke som förr
• Låg diskantdelnin
om åren alltid lyckaling
des göra modeller • Ef fektiv frånkopp
som sällan var bäst på
ping
Curved Groove Dam
någon specifik para- •
meter, men i gengäld bra på allt.
Ja, det låter kanske som en klyscha, men
Moons lilla högtalare har precis som tidigare års Mirage ett sätt att leverera ett otippat fylligt och djupt, men också spänstigt
pådrivande ljud som inte riktigt står i proportion till elementstorlek och lådvolym.
Vi har hört golvare i samma prisklass låta
betydligt slankare än den här lilla stativmodellen, som dessutom har fördelen av att
låta renare än många högtalare med större
lådor. Ja, renare än många stativare också,
för Voice 22 har en förmåga att försvinna
rent akustiskt.
Det här beror inte bara på elementen och
den jämna spridningen utan också de tysta
Pris 30.000 kr/par
lådväggarna, men också på den dämpande
Princip 2-vägs basreflex
kudden i botten, som visserligen verkar vara
Diskant 1,1 tum/29 mm softdome
framtagen för när högtalarna står på en
Bas/mellanregister 6 tum/16 cm polypropybänk eller hylla, men som också visade sig
len/mineral
ge en närmast idealisk frånkoppling även
Delningsfrekvens 1,5 kHz  
på stativ.
Nominell impedans 6 ohm
Angiven känslighet 89 dB
Det finns olika läger, men vi tycker ofta
Kontakter 2 uppsättningar
högtalare låter renare när de är elastiskt
Mått (BxHxD) 20x35x29 cm
frånkopplade underlaget, och Moons dämpVikt 10,5 kg/styck
yta fungerade ypperligt också på stativ. Så
Info stylusaudio.se, simaudio.com
till den springande punkten: Passar Voice
22 med Moon ACE? Som hand i handske.

”ett otippat fylligt
och djupt, men
också spänstigt
pådrivande ljud”

48

NR 6 2022

Moon Voice 22

NR 6 2022

49

