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Soundboks 2

SOUNDBOKS 2

DEN GÅR FAKTISK
HELT OP TIL 11
Tordnende bas og vanvittigt
lydtryk. Meget robust. Enestående
batterilevetid.

Batteriet måtte godt have været
mere beskyttet. Dyr.

Den ultimative festivalhøjttaler med
et sygt højt lydniveau og batteri til
hele weekenden.

For to år siden testede vi Soundboks –
en dansk succeshistorie, hvor tre unge
fyre manglede en festhøjttaler til Roskilde Festival. De fandt ikke nogen, så
de byggede deres egen og lancerede
den på Kickstarter, hvor den fik succes.
Nu er de så tilbage med en endnu
sejere efterfølger.
Ligesom forgængeren er den beregnet til at bruges på festivaler og er
derfor bygget som en lille tank. Den kan
tåle store temperaturforskelle, at man
taber den, eller at nogen spiller en øl på
den. Trods størrelsen og vægten kan to
personer let bære rundt på den med de

kraftige håndtag.
Det er dog en rendyrket lydkanon,
der ikke har nogen særlige funktioner.
Man kan streame musik via Bluetooth
eller tilslutte med et AUX-kabel. Det er
det hele. Til gengæld kan man nu
vælge, om man skal spille indendørs
eller udendørs, så man kan bruge højttaleren hele året. Indendørs dæmpes
basforstærkningen, og lyden justeres til
mere rimelige niveauer.
Batteriet er kraftigere og viser nu
også opladningsniveauet. På højeste
lydstyrke spiller Soundbox 2 imponerende 40 timer –100 timer, hvis man
bruger den uden ørepropper! Man kan
endda tage et ekstra batteri med, hvis
det ikke er nok.

Hvis man vil starte
sin egen fest på
festivalens campingområde, er der
ikke noget bedre
end Soundbox 2

LYDTRYK OG BAS
Forgængeren beskrev vi
som “en kasse dansk
dynamit”, og nu har gutterne
bag øget volumenressourcerne med 40 procent. Det
betyder, at den går helt op til
vanvittige 122 dB! Det er
som at stå på første række til
en rockkoncert med garanti
for ømme ører. Lydstyrken
går bogstavelig talt til 11!

FAKTA
Effekt: 122 dB
Bestykning: 2 x 10”, 1”
Lydkilder: Bluetooth, AUX
Batteritid: 40-100 timer
Mål og vægt: 66 x 43 x 32 cm / 15 kg
Web: hifiklubben.dk

Pris:

Der er heller ikke noget hokuspokus
involveret. Den har tre 72 watt klasse
D-forstærkere samt to 10 tommers
enheder. Derfor spiller den ikke alene
højt, men også rent og uanstrengt. Det
er nok derfor, folk gerne går amok til
hård rock eller elektronisk dansemusik
foran Soundbox. Måske får man næseblod, men det er sjovt indtil da!

KONKLUSION
Hvis man vil starte sin egen fest på festivalens campingområde, er der ikke
noget bedre end Soundbox 2. Den kan
både tåle hårdhændet behandling,
ubehagelige temperaturer og øl i håret.
Den er ikke decideret let, men to personer kan nemt bære den i håndtagene.
Desuden er det den eneste party-højttaler i denne størrelsesklasse, der har et
batteri, som kan holde i flere dage. Og
har man et ekstra med, kan man
nærmest blive ved i det uendelige.
Men frem for alt kan den spille
grusomt højt og har en bas, der får buksebenene til at blafre. Det
betyder slet ikke, at den lyder
dårligt, for Soundbox har
mere end hestekræfter nok til
at bevare kontrollen over
musikken.
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