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Trådløse - Bluetooth stereohøyttalereHØYTTALERE

Yamahas klassiske minimonitor NS10 har vært 

et både berømt og beryktet ikon i studiobran-

sjen i mange år. Den nye NX-N500 høyttalerne 

skal ta med noe av «studiolyden» inn i vår 

moderne musikkverden. Derfor mener vi den 

tar seg enda bedre ut i svart enn hvitt!

Til forskjell fra mange av konkurrentene i 

testen, er Yamahaene fullaktive. Det sitter 

dedikerte forsterkere i begge høyttalere, som 

forbindes ved hjelp av to kabler (XLR og Cat 5 

Ethernet kabel). Legg til en strømkabel til hver 

av dem, og de trådløse høyttalerne virker ikke 

fullt så trådløse lenger …

I tillegg til å motta musikk via Bluetooth, 

støtter høyttalerne AirPlay som gir bedre 

trådløs lyd fra Apple-produkter. Spotify 

Connect er også på plass, hvilket betyr at du 

kan styre Spotify-avspillingen fra mobilen, 

mens musikken strømmes direkte fra nettet. I 

tillegg er NX-N500 kompatibel med Music-

Cast som er Yamahas eget multiromssystem. 

Legg til innebygd USB-DAC, og det skal godt 

gjøres å ikke få lyd gjennom høyttalerne på et 

eller annet vis!

LYDKVALITET
Vi har lært oss å sette pris på den varme, inn-

smigrende «Yamaha-sounden» og NX-N500 

har dette i bøtter og spann. Mozart-sonatene 

til Dena Piano Duo låter mektig og full av 

klangfarger. Saksofonen fra Bowies Lazarus 

vibrerer ut i rommet. Dette låter som musikk, 

slår Lasse fast bare etter å ha hørt de første 

sekundene. Geir og Audun nikker gjenkjen-

nende. Dette låter og smaker defi nitivt av fugl 

– men hvor bra er det? 

Vi må gå noen ekstra runder mot referan-

sen fra System Audio, med kablet tilkobling 

(optisk) for virkelig å skille klinten fra hveten. 

De to konkurrentene er defi nitivt på høyde 

med hverandre, men har litt ulike egenskaper. 

System Audios diskant er litt friskere i fraspar-

ket, med en bass som slår hardere og går 

dypere. Yamahaene er litt mer polerte, har en 

fyldigere mellomtone som er rundere i 

kantene, men føles ikke like dynamiske og 

kontrastrike, spesielt når vi skrur volumet på 

full guffe. Når det er sagt, setter vi pris på 

Yamahas tilkoblingsmuligheter. Derfor blir det 

en hårfi n seier til Yamaha, tett fulgt av System 

Audio! �

LYDKVALITET ssssss

FUNKSJONALITET ssssss

BRUKERVENNLIGHET ssssss

KVALITETSINNTRYKK ssssss

SAMLET VURDERING ssssss

Yamaha-høyttalerne låter varmt, fyldig og 
detaljert til tusen. I tillegg er de veldig 
brukervennlige og allsidige. 

Høyttalerne er bedre egnet til mindre lyt-
terom og nærfeltslytting snarere enn 
«diskoteknivåer» i store stuer.
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YAMAHA NX-N500   
• Type: Trådløs stereohøyttaler

• Bass: 1 x 5”

• Diskant: 25 mm dome 

• Tilkoblinger: Ethernet, USB, optisk, aux (stereo-minijack), Wi-Fi, 

 Bluetooth, Spotify Connect, AirPlay, DLNA

• Effekt: 24 W (bass) / 20 W (diskant)

• Annet: Sort eller hvit høyglans, app til iOS og Android

• Mål: 28,5 x17,0 x 22,2 cm (BxHxD)

• Pris: 6.990 kr
• Web: no.yamaha.com

Disse høyttalerne fra Yamaha har mange ben å stå på, med 
avanserte fi nesser og fl ust av tilkoblingsmuligheter. Men det 

beste av alt er lyden!
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