
MASSE SPILLEGLEDE  
OG HØY PRESISJON
En klassiker er gjenfødt, men det er mer enn bare retrofølelsen ved denne 
høyttaleren som tiltrekker seg oppmerksomhet, for L 100 C kan rocke skjorten 
av deg, og det uten å gå på bekostning av raffinement og følelse for detaljer.

JBL har lang historie som høyttalerprodusent, 
og ble grunnlagt i 1946 av James Bullogh Lan-
sing, derfor navnet JBL. 

JBL er blant de største høyttalerprodusentene 
på verdensbasis. JBL-sounden er av god kvalitet 
er ikke tilfeldig, for her ligger det mange år med 
erfaring og utvikling bak hvert produkt.

Jeg skal ikke gå for mye inn på historie rundt 
selskapet, men i 1969 ble selskapet solgt av en av 
grunnleggerne av JBL, til Jervis Corp (seinere Har-
man International).

Og på 70 tallet kom JBL med L100, som slo alle 
salgsrekorder på høyttalermarkedet, og som JBL 
nå hyller på aller beste måte med sin L100 Classic. 

Nye lanseringer
Etter at produsenten kom med 

LS serien og deretter den populære 
Studio serien (som har solgt gan-
ske godt på Norgesbasis) har det 
vært litt stille fra JBL. JBL er ikke 
den som bare pøser på med nye 
modeller annethvert år, og først 
nå har JBL trappet opp lanserings-
takten, først med den heftige L 100 
Classic, og deretter HDI-serien som 
ikke nødvendigvis er så mye min-
dre spennende (og kanskje særlig 
HDI 3800), men som også er veldig 
annerledes enn L100. 

JBL har lagt den lett gjenkjen-
nelige L 100 Classic i kategorien 
bokhyllehøytaler, og de aller fleste 
vil kanskje fnyse litt av dette når 
de ser størrelsen, men ”all is bigger 
over there”, og det uttrykket passer 
godt på både størrelsen og lyden 
til JBL. 

Enkel men gjennomtenkt konstruksjon
L100 Classic er altså en gigantisk ’’bokhylle-

høytaler’’ i et treveis bassreflekskabinett på 45 
liter. Det finnes et sett med originale stativer for 
høyttaleren som er å anbefale da disse, etter min 
mening, kler høyttaleren veldig godt. De blir stå-
ende relativt trygt ved at stativene er foret med et 
beskyttende belegg der høyttaleren hviler, og gir 
nok friksjon til at den står stødig. Stativene har litt 
helling bakover for å gi bedre spredning av lyden, 
bedre fase og færre resonanser.

Høyttaleren er bestykket med en solid 12tommer 
bass med kraftig svingspole og magnet montert 
på et støpt chassis. Kabinettet har innvendige 
forsterkninger for å stive opp slik at man unngår 
uheldige resonanser.
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En 12,5cm mellomtone bestykket med en ge-
nerøs magnet står plassert like over bassele-
mentet, side om side med en voksen bassport 
som knyttneven går lett inn i. Diskanten ivaretas 
av en 25mm titan-dome med en egenutviklet 
spredelinse foran.

På fronten finner man også to potmetere som 
kan regulere nivået på mellomtone og diskant i 
forhold til bass. Disse var overaskende effektive og 
ganske nyttige ved forskjellige innspillinger, og for 
å tilpasse høyttaleren til rommet.

Moderniseringer i kabinettet
Selve kvaliteten på valnøttfinèren er bra nok. 

Den er litt slik som den var ”back in the days”. Det 
er kanskje ikke her produsenten har lagt inn mest 
penger, og det er forståelig med tanke på den høye 
kvaliteten på elementer og delefilter. Det er helt 
riktige prioriteringer etter min mening. Misforstå 
meg rett, finèringen er ikke dårlig og ser faktisk 
bedre ut i virkeligheten enn på bilder, og ble glatt 
godkjent av min bedre halvdel.

Qadrex-grillene er råstilige og montert på finerte 
mdf-plater, og er med på å forsterke det retropre-
get høyttaleren skal ha. Grillene er kostbare og 
koster hele 4400,- kroner for et sett dersom man 
skal kjøpe et sett ekstra. Jeg hadde nok valgt den 
grå varianten i det daglige, for ikke å komme på 
kanten med min bedre halvdel, og et ekstra sett i 

oransje ved besøk og ved hyggelige sammenkom-
ster for å få den riktige retro-stemningen.

Lyden
Til daglig har jeg gleden av ganske god lydkvali-

tet. Den er servert av et sett Dynaudio Contour 30 
som er drevet av Hegel H390. Så snart jeg kobler 
opp JBL L 100 Classic på H390 er det veldig en-
kelt å høre at JBL-ene spiller med en mer direkte 
og mer monitoraktig lyd. L100C er overraskende 
sterke rytmisk, og det meste annet høres litt slapt 
og tregt ut til sammenlikning.

Lydkarakteren er superstram, men allikevel 
svært kraftfull takket være den imponerende 
basskvaliteten (den er svært vanedannende), og 
mellomtonen står faktisk ikke mye tilbake for 
mine Dynaudio Contour 30, noe som er en liten 
bragd i seg selv. Diskanten er veldig behagelig og 
godt integrert med bass og mellomtone, og de 
samme gode rytmiske egenskapene - uten at noe 
stikker seg ut.

Jeg fant raskt ut at disse volumhjulene på front 
var ganske effektive, og jeg fikk endret overrasken-
de mye på nivået til både mellomtone og diskant 
uten at det gikk ut over lydkvaliteten. Her skal det 
ganske mye til at du ikke klarer å tilpasse lyden til 
dine egne preferasner, eller til rommet ditt.  

Så litt musikk. Først ut Jamiroquai, Nights out in 
the jungle. Her beveger bassgitaren seg lekende 

» JBL L100 ClassicHIFI+

43 Stereo+ 5/20



lett, og kommer tydelig frem med en timing som gjøres med den 
største selvfølgelighet. Det er akkurat som at JBL-ene bare ser på 
meg og sier; ’’slapp helt av, dette her er mitt felt’’. Der andre høyt-
talere nesten må ha et lite kraftverk av en forsterker for å gnistre, 
gjør L100C dette med den største selvfølge og uten så mye som en 
eneste svetteperle.

For å se om jeg kan få høyttalerne ut i problemer prøver jeg litt 
Iron Maiden. Vi snakker jo tross alt om gamle, skingrende innspil-
linger her. Jeg kjører på med en gammel favoritt; The prisoner. Her 
klinger mellomtonen ut akkurat slik jeg liker det, og er vant med 
fra Contour 30, men her kjennes skarptrommen godt i brystkassen 
og jeg er flyttet frem til aller første rad. Med Contour 30 flyttes jeg 
litt lengre bak i salen, og lyden er noe mere laidback , uten at den er 
nevneverdig mer behagelig. Lyden i JBL er også litt lysere, men den 
er aldri slitsom – selv om jeg må innrømmet at jeg er ganske sensi-
bel akkurat på dette området. 

Men fy, søren! Dette var morsomt! Når jeg først er innom sjange-
ren, får jeg lyst til å høre mer, og hvilken sang er vel bedre enn Geng-
his Khan med samme band? Ca 58 sekunder ut i låta tar det av, og 
du verden! Her er L100 skikkelig på hjemmebane. Jeg tenker at her 
får til og med de ekstremt presise høyttalerne Kef R3 (som jeg nylig 
testet) kamp helt frem til målstreken med tanke på timing og presi-
sjon, og JBL imponerer samtidig med seriøs kraft og vekt i bassen.

Jeg spiller så Velt Alle Dine Veie med Ivar Kleive – en låt jeg liker og 
kjenner veldig godt. Her beholder Contour 30 bedre oversikt i lydbil-
det, og det åpnes opp lydbildet mer, og den aller dypeste bassen fra 
kirkeorgelet kommer bedre frem. JBL holder likevel godt følge, og får 
enda bedre frem bruset, de vibrante resonansene og detaljene i de 

VI LIKER:

VI LIKER IKKE:

• Hardtslående, men raffinerte
• Spilleglede og dynamikk
• Ørevennlig klangbalanse

• Kvaliteten på finèren
• Krever litt på forsterkersiden

STEREO+ MENER: JBL L100Classic 
spiller med smittende engasje-
ment, stort lydbilde, flott sam-
menheng fra topp til bunn, konkur-
ransedyktig raffinement og med 
kvaliteter i bassen man normalt 
kun forventer i en enda høyere 
prisklasser.
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dype tonene i kirkeorgelet. At jeg med JBL også her flyttes nærmere 
lydkilder merker jeg godt også her

Det er kanskje forventet at denne låta er litt mer hjemmebanen 
til Dynaudio, men JBL L100 Classic følger JBL overraskende godt 
opp. Kanskje tegner ikke JBL-ene opp et fullt så stort lydbilde som 
Contour 30, men det er det for øvrig ikke så mange andre høyttalere 
som gjør.

Konklusjon
Det låter virkelig tøft, dette. JBL L100 Classic går ikke kjellerdypt, 

noe som kanskje ville imponert enda mer, men her er mer enn nok 
juice for selv ihuga bassfantaster. Jeg opplevde for første gang på 
lenge at bassen tar godt tak i sofaen, og at bassen blir fysisk. For 
best mulig lyd er et viktig å eksperimentere litt med plasseringen og 
justeringen av potmeterne. Litt avhengig av rommet ditt er de aller 
lettest å få til med plassering ganske nær bakveggen. 

Du kan lett spille så høyt at nabofreden blir satt på prøve, og det 
med sjokkerende dynamikk og imponerende lite forvrengning, sørg 
bare for å ha nok effekt i forsterkeren. 

Men til sist er det først og fremst musikaliteten jeg vil trekke frem, 
for med et par JBL L100 Classic er du garantert god stemning til langt 
på natt. Det er nesten litt vanskelig å få sagt hvor utrolig begeistret 
jeg er over lyden i disse høyttalere, og har herved satt de på ønskelis-
ten min. Ut med Dynaudio Contour 30 – inn med JBL L100 Classic.

JBL L100 Classic
PRIS: Kr. 48.000,- uten stativer 
Forhandler: Audio Centeret
LINK: www.audiocenteret.com
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