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AutoSound-lehden avustajakuntaan kuu-
luva ”Indonesian Guru” Tom Hietaharju 
on tehnyt tarkkaa tutkimusta toisen koti-

maansa hifimerkkitarjonnasta. Aasian markkinoil-
ta löytyy mahdoton määrä sellaista tavaraa, josta 
täällä pohjoisessa ei ole koskaan kuultukaan. Cres-
cendo Audio on yksi tällainen paikallinen pienem-
pi merkki, jonka valikoima teki Tomppaan siinä 
määrin suuren vaikutuksen, että mies päätti ryhtyä 
merkin Suomen maahantuojaksi. 

Saimme heti tuoreeltaan testiin yhden vahvisti-
men ja erillissarjan, joista jälkimmäinen on tämän 
esittelyn päätähti. Crescendo Audio Evolution 3 
2-tiesarjalla on hintaa 599 euroa ja kooltaan se on 
yleisstandardien vastaisesti noin 6,9-tuumainen. 
Setti näyttää hyvällä tavalla aika omintakeiselta-
kin, joka on toki aina piristävä asia. 

Diskantit
Sarjan diskanttielementtien ulkoasu on todella hie-
no ja ennen kaikkea äänentoistollisesti vakuutta-
va. 25-millisen kangaskalotin päällä on suojana 
ohut ja isosilmäinen verkko, joka ei varmastikaan 
suuremmin väritä elementtien soundia. Verkko on 
väriltään musta ja itse elementin runko on hope-
anväriseksi pinnoitettua alumiinia. Elementit ovat 
fyysisesti suhteellisen kompaktit, mutta painoa on 
silti kohtalaisen reippaasti. Tämä luo kaiuttimia 
”hypisteltäessä” tietysti vielä lisäuskottavuutta. 

Teksti ja kuvat: Janne Soilakari

RAUHALLISTA HARMONIAA!
Crescendo Audio Evolution 3 erillissarja

Crescendo Audio tuli tämän vuoden alussa todella isolla ryminällä Suomen markkinoille. 
Merkin mainonta on ollut näkyvää ja tuotteilla on saavutettu jo kilpailumenestystäkin, 
ennen kuin ensimmäinenkään myyntiin tuleva laitekappale ehti rantautua maahamme. 

Nyt tavaraa on oikeasti saatavana, ja AutoSound otti heti kättelyssä maistiaiset!

• Merkki Crescendo Audio
• Malli Evolution 3
• Suositushinta 599 euroa
• Maahantuoja Next Level Audio
• Puhelin 050 - 3304704
• Internetissä www.nextlevelaudio.fi 

• Tehonkesto 100 W RMS
• Impedanssi 4 ohm.

DISKANTTI

• Korkeus 21 mm (pelkkä elementti)
• Asennussyv. 12,5 mm (pelkkä elementti)
• Asennushalk. 41,1 mm (pelkkä elementti)
• Kokonaishalk. 54,2 mm (pelkkä elementti)
• Kartio 25 mm kangaskalotti

MIDBASSO

• Asennussyv. 63 mm
• Asennushalk. 147,4 mm
• Kokonaishalk. 176 mm
• Kartio Muovi

JAKOSUODIN 

• Mitat 149 x 115 x 34 mm
• Liittimet Ruuvikiristeinen 

haarukkaliitinterminaali
• Jakojyrkkyys 12 dB okt.
• Muuta Diskantin tasonsäätö +3, 

0, -3 dB, tuplajohdotuksen 
valintakytkin

Sarjan midbassojen koko on poikkeuksel-
linen 6,9-tuumaa, joka selittyy elementti-
en kotihifin puolelta lainatuista runkomal-
leista. Tekninen laatu on korkeaa luokkaa. 

Näytin elementtejä metallialan töitä tekevälle tut-
tavalleni, joka myöskin kehui diskanttien viimeis-
telyn tasoa. Kaiutinkaapelit ovat näissäkin kiinte-
ää mallia ja johtona toimii harvinaisen laadukas 
1,5 mm2 kuparipiuha, johon napaisuus on merkit-
ty selkeästi. Etenkin elementtien irtomyyntihinta 
huomioiden nämä ovat hinta-/laatusuhteeltaan erit-
täin asialliset diskantit. 

Pakkauksessa mukana tulee diskanteille myös 
pinta-asennuskupit, jotka on valmistettu mustasta 
muovista. Kuppien puolipallomainen muotoilu on 
mielenkiintoinen ja tavallaan tyylikäskin. Kiinni-
tysjalan kohdalla valmistaja on päättänyt että mel-
ko raskastekoiset diskantit pysyvät kuppeineen 
kiinni pelkällä kaksipuolisella teipillä, tässä kohtaa 
on mielikuvitus hieman loppunut kesken. Kunnon 

125 euron diskantit? Kyllä, vain sen verran nämä erikseen hankittuna kustantavat. 
Ihan heti ei arvaisi, ei äänestä eikä ulkonäöstäkään. 

varat riittävät kyllä kaikenlaiseen hifikuunteluun 
paremmin kuin hyvin. Kovilla voimakkuuksilla 
kokonaissoundi pehmenee aika laillakin, mutta 
muuten mitään antautumisen oireita ei tule esille, 
kunhan joku tolkku pidetään mukana. Diskant-
ti pysyy soundiltaan hyvänä yllättävän pitkälle. 
Cosmic Hipolla saadaan aistimuksia matalam-
mastakin bassosta. Rumpalin peltien helinä välit-
tyy erittäin luonnollisesti. Tällä +3 dB asetuksella 
diskanttipää ei todellakaan ole korostunut, vaan 
sangen hyvin balanssissa. Tämä voisi mielestäni 
ihan hyvin olla se ”nollataso”. Diskantin soundi 
on niin mainio, että jos säätövaraa vain olisi, kuu-
lisin mielelläni vielä yhden kolmen desibelin nos-
ton tasossa. 

Janitalla laulajattaren soundi on oikeanlainen 
ja nasaaliutta on mukana sen verran kuin pitäisi-
kin. Myös puhaltimet toistuvat oikein. Ainoa mitä 
tähänkin voisi vielä kaivata lisää, olisi pieni elä-
vyyden lisäys. Nyt kappale soljuu eteenpäin hive-
nen liiankin ”unisesti”. Nilsillä tila aukeaa suh-
teellisen mukavasti ja kappaleen nyanssit löytyvät. 
Aivan parhaaseen dynamiikkaan ei ylletä, mutta 
suoritus on silti oikeinkin mainio. Tämä on yleis-
soundiltaan harvinaisen miellytyshaluinen kaiu-
tinsarja, ja se on tavallaan sekä sarjan suurin vah-
vuus mutta osaltaan myös heikkous. Ihan paras 
draivi ja puristus jäävät puuttumaan. Vaikka kai-
killa kappaleilla homma onkin tähän saakka toi-

TEKNISET TIEDOT

Mikko Kuustonen: Abrakadabra
Junior Wells: Sweet Sixteen
Rammstein: Heirate Mich
Bela Fleck & The Flecktones: 
Flight of the Cosmic Hippo
Janita: Sävyjä
Nils Löfgren: Keith Don't Go
Nightwish: Crimson Tide / Deep Blue Sea
Nightwish: Sacrament of Wilderness

TESTILAITTEISTO

• CD-soitin Electrocompaniet EMP-3
• Välikaapelit Supra Sword
• Vahvistin Electrocompaniet ECI 6D
• Kaiutinkaapelit 4 mm2 kuparikaapeli

KUUNTELUMATERIAALI

SUOSITTELEMME
    
AUTOSOUND

ruuvikiinnitysmahdollisuus olisi ehdoton. Muuten 
ei kritisoitavaa löydy. 

Midbassot ja jakosuotimet
Midbassot näyttävät aivan joltain kotikaiuttimien 
elementeiltä, ainakin runko on valittu jostain muus-
ta kuin alunperin autokäyttöön suunnitellusta kai-
uttimesta. Kaiuttimien ulkohalkaisija on 176 milliä 
ja asennusaukon halkaisija 147,4 mm. Upotussy-
vyyttä on 63 mm. Elementtien kalvot on valmis-
tettu muovista ja yläripustukset ovat butyylikumia. 
Melko avonaisen mallinen runko on valmistettu 
alumiinista ja magneetilla on kokoa 90 x 15 mm. 
Kaiutinkaapelien liitäntä tapahtuu perustasoisten, 
mutta tukevasti kiinnitettyjen lattaliittimien kaut-
ta. Elementtien ulkoasu on todella ”hifi”, eli näis-
sä ei ole mitään turha kikkailua ja valmistuksessa 
on keskitytty vain oleelliseen. Se mitä on tehty on 
tehty kuitenkin viimeistellysti ja hyvin. Hienot ele-
mentit nämäkin. 

Midbassoja varten mukana tulee myös todella 
asiallisen näköiset täysmetalliset suojaritilät, joissa 
tosin on yksi pieni "suunnittelukukkanen". Ritilöi-
den verkko-osa on liimattu jämerään alumiiniseen 
reunukseensa jollain epoksitipoilla, tms. Pysyy 
kyllä ihan varmasti hyvin paikoillaan, kun sovitus 
on muutenkin jämpti ja verkon alla on vielä stoppa-
rina pieni kehykseen jyrsitty pykälä, ja 99 prosent-
tia ihmisistä ei ritilöiden paikoillaan ollessa edes 
huomaa "liimakiinnitystä". Mutta se yksi prosentti 
joka sen liimauksen huomaa, saattaa kokea asian 
vähän epäesteettiseksi. No oli miten oli, suojariti-
lät ovat joka tapauksessa harvinaislaatuisen hienot 
ja ehdottomasti hyvällä tavalla massasta erottuvat. 

Sarjan isokokoiset jakosuotimet on kasattu 
läpinäkyvällä pleksikuorella varustettuihin kote-
loihin. Suotimien fyysinen koko on likimain puolet 
suurempi kuin keskimäärin 2-tiesarjoissa tuppaa 
näkemään. Myös hinta on äkkiseltään ajateltuna 
todella kova, sillä ilman passiivijakosuotimia setin 
svh. tipahtaa laakista parisataa euroa. Kun jakarei-
ta alkaa tutkia tarkemmin, hinnalle löytyy kyllä 
selitys. Käytetyt jakosuodinkomponentit ovat hui-
kean korkealaatuisia, vastaavia näkee todella har-
voin missään autokaiutinsarjoissa. Suuret muovie-

risteiset hifikondensaattorit ovat tanskalaisen Jant-
zen Audion valmistamat ja niin ikään reilun kokoi-
set ilmasydänkelat ovat Crescendon itse käämit-
tämiä. Harmoniaa vähän rikkoo diskantin tason-
säädön sekä tuplajohdotuksen valintakatkaisijat. 
Kun tällaiselle highend-linjalle lähdetään, niin 
siirrettävät kuparitankojumpperit olisi se oikeam-
pi ratkaisu, tai mieluummin ei mitään ylimääräisiä 
lenkkejä signaalitielle. Komponenteista kuitenkin 
iso hatunnosto! Kaapelien liittäminen suotimeen 
tapahtuu miniatyyrikokoluokkaa olevien haaruk-
kaliitinterminaalien kanssa. Ajavat kyllä asiansa, 
mutta ihan sellaiset ”normaalikokoiset” olisivat 
aika paljon mukavammat...

Kuunteluarvio
Erillissarjan maahantuojan mukaan setti on täysin 
sisäänsoittamaton, joten annan sen vetreytyä joi-
denkin tuntien ajan ennen varsinaisen kuuntelu-
arvion alkua. Aloitan kuuntelun diskantin tasolla 
0 dB. Soundi on todella selkeä ja samalla aika hil-
litty. Ei varsinaisesti millään tavalla matta, mutta 
eloa voisi olla silti enemmän. Nostan diskanttien 
tasoa kolmella desibelillä jakosuotimista, ja jat-
kan kuuntelua. Hmm, joo. Nyt on vähän parempi. 
Kuustosen biisillä huomaa hyvin miten Mikon lau-
lusoundi muuttui pykälän verran läsnäolevammak-
si ja etenkin ylimmiltä osiltaan sävykkäämmäksi. 
Jatketaan tällä. 

Junior Wellsillä kaikki toimii tavallaan ihan 
kuten pitääkin, mutta pientä lisäeloa kaipaisin 
mukaan. Midbasso on tarkka ja näinkin kevyesti 
sisäänajetuksi sen soundissa ei silti ilmene mitään 
sen kummempaa ”pintakovuutta”. Bassotoisto on 
kokonaisuutena varsin mainio. Keskialue on erit-
täin miellyttävä, hiukan siinä rajalla meneekö jo 
liiankin silotelluksi. Diskantti on erittäin selkeä 
ja suhinavapaa, siitä pidän erityisesti. Pieni mital-
linen lisää särmää ja menoa kokonaisuuteen, niin 
olisi todella hyvä. 

Rammsteinilla väännän tottumuksesta vahvis-
timen volumenuppia kaakon suuntaan. Sarja kestää 
kovempaakin soittoa ihan kohtalaisen hyvin, mutta 
huomaa kyllä että mihinkään varsinaiseen luuku-
tuskäyttöön tätä ei ole suunniteltu. Äänenpaine-
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minut hyvin, ei kuuntelijalle synny sellaista ”hur-
mosfiilistä”, kuin joskus tulee. Tällä setillä kuunte-
lee testikappaleet oikein mieluusti loppuun saakka, 
mutta en silti ajatellut lähteä hakemaan olohuoneen 
CD-hyllystä lisää levyjä kuunneltavaksi. Näinkin 
on joskus käynyt…

Nightwishilla sarjan silotteleva luonne toimii 
täydellisesti ja biiseistä häviää miltei kokonaan 
niiden luontainen kireys. Soundi pysyy kuunnel-
tavana vaikka volumea ruuvattaisiin huomattavan 
kovallekin. Harvinaisen mainio suoritus! Edes 
diskantti ei käy päälle ja bassoalue antaa sopivas-
ti tukea. Metallimusiikin kuuntelijat, laittakaapas 
tämä muistiin.

Passiivijakosuotimilla varustelun sarjan suosi-
tushinta on 599 euroa, mutta mikäli ei jakareita tar-
vitse, säästää suoraan peräti 200 euroa, sillä pelkät 
elementit sisältävä aktiiviversio kustantaa ainoas-
taan 399 euroa. Diskantteja ja midbassoja myydään 
myös erillisinä 125 ja 290 euron parihintaan. Näis-
tä etenkin reilun satasen hintainen diskanttipari on 

hinta-/laatusuhteeltaan aivan järjettömän kovata-
soinen ja pesee soundin suhteen monin verroin kal-
liimpia kilpakumppaneita. Ehdottomasti kokeile-
misen arvoiset elementit. 

Kuuntelun yhteenveto
Tämä on kaiutinsarja monipuolisesta musiikista 
nautiskelijalle. Setti klaaraa vähintäänkin hyvin 
aivan kaiken mitä sille antaa toistettavaksi. Yleis-
luonne on äänityksen virheitä korjaileva, eli näiden 
kaiuttimien kanssa ei kannata yrittää kaivaa esil-
le mitään mahdottomia eroja hyvien ja huonojen 
äänitysten väliltä. Tätä voi pitää joko hyvänä tai 
huonona ominaisuutena, itse kallistuisin selvästi 
vahvemmin ensimmäiseen vaihtoehtoon. Faktahan 
on se, että suurin osa hyvästä musiikista on ääni-
tetty vähemmän laadukkaasti. Crescendon erillis-
sarja mahdollistaa myös tällaisesta materiaalista 
nauttimisen. 

Suosittelen tätä sarjaa monipuolisesti musiikkia 

kuuntelevalle harrastajalle, jolle laitehifistely ei ole 
homman suola, vaan nimenomaan musiikista naut-
timinen. Ehdottomasti laadukas setti, jonka dis-
kanttitoisto teki erityisesti vaikutuksen. Asennusta 
ajatellen midbassojen poikkeuksellinen kokoluok-
ka kannattaa kuitenkin huomioida, ettei tule myö-
hemmin yllätyksiä. 

Arvosana kuuntelusta: 9

Plussat ja miinukset kuuntelusta:
+ Harvinaislaatuisen selkeä ja miellyttävä diskant-
titoisto!
+ Luonnollinen ja sävykäs keskialue
+ Hyvä yleistoistin, mikään materiaali ei tuota 
ongelmia
+/- Silottelee heikompitasoisten äänitysten soun-
dia, enemmän musikaalinen kuin analyyttinen
- Kokonaisuutena voisi olla vähän menevämpi ote 
toistettavaan musiikkiin

Mukana tulevat asennustarvikkeet 
ovat harvinaisen arvokkaan oloiset. 

Sarjan jakosuotimien komponenttivalinnat ovat kuin jostain laatu-
luokan kotikaiuttimista, autohifistä puhuttaessa tällaisiin törmää 
harvemmin. Suotimet kustantavat yksistään kolmasosan setin koko-
naishinnasta, mutta jos niitä ei tarvitse, saa elementtejä myös erikseen. 


