
Odeon Audio No.33 

 

Jeg har i de siste dagene hatt et sett med Odeon Audio No.33 til utprøving hjemme. For de av dere 

som ikke er helt kjent med hva dette er, så er det 3-veis høyttalere som er hornladet i diskant og 

mellomtone, og med en 12tommer i et separat bassreflekskammer i bunn.  No.33 er den midterste 

av 3 modeller i denne serien.  Odeon høyttalere blir håndlaget i Tyskland.  

 

 

Fargen på det paret jeg har hjemme er, som noen har nevnt, ikke helt diskre…, men det kunne vært 

verre også… De synes godt, men isolert sett er den grønne metallic fargen helt OK.   

Fysisk sett er de sånn halvstore, de er 133cm høye, 45cm brede og 70cm dype, og veier ca 80kg. 

Mellomtonehornet er 50cm i diameter.  Specs. (for de som liker slikt): 29-21.000hz frekvensområde, 

8Ohm impedans og 94db W/m effektivitet.   

 

Så… Hvordan spiller så disse kreasjonene med det litt uvante designet. 

Etter å ha brukt en del tid foran disse, så begynner jeg nå å danne meg et inntrykk av dem.  Jeg kan 

starte med å røpe at det er et hyggelig bekjentskap.  De er lettdrevne, og min New Audio Frontiers SE 

845 Special Edition har ingen problemer med å drive de, snarere så oppleves dette som en god 

match.   



Jeg har spilt meg igjennom en del forskjellig musikk og sjangere på dette oppsettet. Og jeg opplever 

de som veldig åpne, detaljerte og dynamiske.  Så når jeg hører på musikk via disse så opplever jeg at 

de er raske. De har en «smekk» som gjør at jeg skvetter til ved ujevne mellomrom… Slag på wood-

block f.eks. kommer som et skudd ut av mørket.    

Jeg brukte litt tid med å høre på Eivind Aarseth Dark Noire. Det er en plate jeg finner litt vanskelig, 

mest pga. den dype mektige bassen, og med plutselige innspill som bl.a. fra nevnte wood-block.  

No.33 takler denne plata bra, og ga meg en større lytteopplevelse enn jeg vanligvis får.  

Videre har jeg spilt meg gjennom de faste gjengangerne av plater jeg liker å bruke når jeg hører på 

nye komponenter i anlegget.   Kari Bremnes, SRV, Eva Cassidy, Miles Davies, Chet Baker, Slipknot, 

Metallica, Sting, Elvis, Eric Clapton, Arve Tellefsen, Truls Mørk, Leiv Ove Andsnes, Jan Garbarek, Arild 

Andersen, Dag Arnesen Trio, Tord Gustafsen, Bugge Wesseltoft, Satyricon, Ledfoot, Midnight Choir, 

Vince Gill, Robert Plant, Chris Rea, Depeche Mode, for å nevne noen.  Jeg skal ikke gå systematisk 

igjennom disse, men nevner de så dere skal vite noe av det jeg baserer uttalelsene mine på.  

Når det gjelder de faste parameterne, diskant, mellomtone og bass, kan jeg si: Diskant, svært 

oppløst, luftig og rask. Mellomtone: Detaljert, rask og velbalansert nivå. Bass: Solid, definert og dyp.  

Én av de viktigste parameterne for meg er stemmer. Hvordan formidles stemmer… Her er de noe av 

det bedre jeg har hørt. Stemmer lyder naturlig, man får med mye informasjon som øker 

autentisiteten. Luftlyder, leppelyder etc. De formidler alt fra Alison Krauss lyse, lette stemme til 

Ledfoots kraftige, grove stemme med overbevisning. Radka Toneff, Fairytales albumet formidles, 

nært, sobert og flott.     

Hvordan er så disse på instrumenter? Jo takk! Utmerket.  Trompeter, f.eks. er crispe og klangfulle. 

Cello og fiolin presenteres med et rikt klangmønster og mye kropp. Fascinerende å høre piano og 

flygel over disse. Så mye fin klang og timbre de får med seg.  Arild Andersens basstoner trylles frem 

med stor presisjon og dybde. Definert og fint, men jeg hører at jeg nok burde fått dempet rommet 

mer, eller flyttet fram No.33 en del, da bassen er såpass kraftig at litt resonans forekommer hos 

meg.. De går nok lett ned til oppgitte 29hz, og med litt hjelp fra rommet noe dypere. 

Hvilke musikktyper er så disse bra på?  De fleste tør jeg si, men de er nok ikke førstevalg for div. 

metall sjangere. Metall har ofte en litt skarp innspilling, og det får du midt i trynet her… De sparer 

ikke på kruttet, og runder ikke av noe. De er ikke skarpe på noen måte, men leverer godt nivå i 

toppen… Jazz i de variantene jeg har hørt igjennom så langt er veldig bra. Klassisk likeså.  De setter 

opp en stor scene, hvor man nesten kan innbille seg hele filharmonien foran seg… Små jazz trioer 

tegnes livaktig opp, og på vokalmusikk kan man med letthet plassere vokalisten(e). Jeg pleier også 

alltid å høre på Depeche Mode når jeg tester komponenter i eget anlegg. Det er noe eget med de 

innspillingene der. Den dunkende synth- bassen her gjengis med letthet, samt at resten av lydbildet 

tegnes klart og definert opp.  

Når jeg sitter og lytter med lukkede øyne, så fornemmer jeg musikken nærmere og mer i rommet 

enn jeg har gjort her hjemme før. Musikerne står fjellstøtt i rommet. Instrumenter og stemmer er så 

naturlig gjengitt at jeg blir dratt inn i deres verden og stemning. Drivende drømmende åpninger som 

Jan Garbarek Rites, tegner opp og drar meg innover i et musikalsk og drømmende landskap, Chris 

Reas Burning Feet, drar meg ned og jeg føler desperasjonen på kroppen, mens Trio de Janeiros lekne 



tolkninger av kjente låter løfter meg opp igjen.  Og «sånn går nu dagan»… No.33 formidler MUSIKK 

på en fortreffelig måte.   

Så en kjapp oppsummering av totalinntrykket. Høyttalerne er svært dynamiske, har høy oppløsning, 

god rytmisk driv, og en dyp godt definert bass. Jeg har konsekvent brukt de på den lavest 

innstillingen av bass åpningen. Denne er justerbar, da man kan vippe opp No.33 i bakkant, og legge 

inn en foring på spiken for en større bassåpning og ergo høyere nivå.  Jeg opplever disse som svært 

gode musikkformidlere, de har kvaliteter som frembringer gåsehud, og emosjonelle opplevelser.   

 



Anlegget de er prøvd ut i er for øvrig: Kilde Flac eller ALAC filer fra server til Macmini med Pure 

Music. WLM Gamma reference DAC, New Audio Frontier SE 845 Special Edition forsterker.  Kabler er 

Analysis Plus og DIY. Rombehandling fra Accustica Applcata 2 x DaaD + 1 x Vulcano  

 

Og som sagt… Det kunne vært verre farger også…(kjapp liten lek i Photoshop dette.)  

 

 

Takk for oppmerksomheten.  

Mvh Frode Hovelsås.  

 

 

 


