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Äänenlaatu diskantti

Tekninen laatu

        

        

Äänenlaatu keskiääni

Viimeistely

        

        

Äänenlaatu midbasso

Hinta-/laatusuhde

• Maahantuoja KT Car Audio
• Puhelin 040-5106645
• Internetissä www.crescendoaudio.

id (maahantuojan 
kotisivut työn alla)

DISKANTTI

• Malli Crescendo Evo 701 
• Suositushinta 139 euroa / pari
• Korkeus 20,2 mm
• Kokonaishalk. 54,3 mm 
• Asennushalk. 41,1 mm
• Kartio 25 mm kangaskalotti
• Tehonkesto Ei ilmoitettu
• Herkkyys Ei ilmoitettu
• Impedanssi 2,90 ohm.
• Toistoalue Ei ilmoitettu

KESKIÄÄNI

• Malli Crescendo Evo 703
• Suositushinta 179 euroa / pari
• Asennussyv. 48,5 mm
• Asennushalk. 78 mm
• Kokonaishalk. 98 mm 
• Kartio Polypropeeni
• Runko Alumiinia
• Magneetti Ferriitti
• Tehonkesto Ei ilmoitettu
• Herkkyys 82,91 dB (1 W/1 m)
• Impedanssi 3,80 ohm.
• Toistoalue Ei ilmoitettu

MIDBASSO

• Malli Crescendo Evo 706
• Suositushinta 309 euroa / pari
• Asennussyv. 65 mm
• Asennushalk. 148 mm
• Kokonaishalk. 178 mm 
• Kartio Polypropeeni
• Runko Alumiinia
• Magneetti Ferriitti
• Tehonkesto Ei ilmoitettu
• Herkkyys 84,76 dB (1 W/1 m)
• Impedanssi 3,50 ohm.
• Toistoalue Ei ilmoitettu

CRESCENDO EVO 7S3

Crescendo on Suomessa vielä vähän vie-
raampi indonesialainen autohifimerkki, 
jonka laitteita olemme tosin testanneet jo 

muutamaan kertaan aikaisemminkin. Nyt kokei-
luun saatu 3-tiesarja tarjoilee erittäin lämmin-
henkisiä soundeja, mutta samalla myös mukavaa 
sävykkyyttä. 

Diskantit
Crescendo Evo 701 diskanttielementtien suositus-
hinta on 139 euroa parilta. Yksi elementti painaa 
noin 86 grammaa ja siinä on melko järeä alumiini-
nen kiinnitysreunus ja runko-osa. Elementin kal-
vona toimii 25 millin kokoinen kangaskalotti, jon-
ka suojana on akustisesti hyvän oloinen isosilmäi-
nen musta metalliverkko. Elementin impedanssi 
on neljä ohmia ja siinä on kiinteät kaiutinkaapelit. 
Kaapelien paksuus on noin 0,75 neliömilliä ja nii-
den eriste on todella notkeaa. Valmistaja ilmoit-
taa elementtien ominaisresonanssitaajuudeksi 1275 
hertsiä ja suositeltu jakotaajuus on 4 kilohertsiä 
12 dB/okt jyrkkyydellä. Crescendo Evo 701 dis-
kantin viimeistely ja ulkoinen olemus ovat tuot-
teet hämmästyttävän edullinen hinta huomioiden 
erittäin korkeaa luokkaa. Näiden voisi ulkonäön 
perusteella helpostikin olettaa maksavan ainakin 
tuplaten enemmän. 

Keskiäänet
Crescendo Evo 703 keskiäänielementtien suosi-
tushinta on 179 euroa parilta. Elementtien ulkoa-
su tuo mieleen jonkinlaiset sukujuuret kotiäänen-
toiston suunnalta, sillä esimerkiksi lähes 50 millin 
asennussyvyys on kolmituumaiselle autoelemen-
tille kohtalaisen reippaasti. Tämä ei ole kuitenkaan 
mikään moite, vaan pelkästään huomio. Elementin 
kartio on valmistettu muovista ja yläripustus on 
kumia. Alumiininen runko on mukavan avonainen 
mutta samalla todella järeä. Magneetti on perin-
teisesti ferriittiä ja sillä on kokoa kohtalaisen reip-
paasti. Yksi elementti painaa noin 450 grammaa, eli 
ihan happoisiin paneeleihin näitä ei kannata asen-
taa. Kaiutinkaapeleille löytyy perusasialliset latta-
liittimet. Sangen edullinen hinta huomioiden nämä-
kin elementit ovat poikkeuksellisen asialliset. Vii-
meistely ei "pröystäile", mutta on siistiä perustasoa. 

Teknisesti elementtien rakenne on todella fik-
su. Iso plussa myös siitä että mukana tulee peräti 
kahdet erilaiset suojaritilät, joista toisissa on nerok-
kaat kolot diskanttielementin asentamiseksi aivan 
keskiäänisten kylkeen kiinni, joka onkin valmis-
tajan ensisijainen suositus. Crescendo suosittelee 
keskiäänisille myös vähintään kolmen desilitran 
kotelointia (noin 4 desilitraa on suositeltu optimi). 
Lisäksi suositellaan suuntausta suoraan kuunteli-
jaa kohden. 

Itämaista lämpöä ja 
samettisia soundeja!

Midbassot
Crescendo Evo 706 midbassojen parihinta on hie-
man saman sarjan muita elementtejä enemmän, 
eli 309 euroa. Kyseessä on keskiäänisten tapaan 
voimakkaita kotihifimäisiä vaikutteita henkivät 
elementit, jotka mallimerkinnästä huolimatta ovat 
todellisuudessa 7-tuuman kokoiset. Elementtien 
kartiot on valmistettu muovista ja yläripustus on 
kumia. Runko on tukevaa alumiinia ja magneetti 
on keskimääräisen kokoinen. Painoa yhdellä ele-
mentillä on 1,15 kiloa. Kaiutinkaapeleita varten 
löytyy perustasoiset lattaliitinterminaalit. Valmis-
taja ilmoittaa elementtien puhekelan halkaisijaksi 
38 milliä. Magneetin pohjassa on myös reippaan-
kokoinen jäähdytysreikä puhekelalle, joka lisää 
varmasti sähköistä tehonkestoa. Teknisesti ja vii-
meistelyn suhteen nämäkin ovat asialliset elemen-
tit, mutta toki tässä hintaluokassa pitääkin jo olla. 

Crescendon mukaan Evo 706 midbassot kan-
nattaa asentaa ensisijaisesti freeair-periaatteella 
auton oveen. Myös midbassoille on mukana omat 
erittäin hienot ritilänsä. 

Jakosuotimet
Maahantuoja toimitti sarjan mukana myös järeät 
passiivijakosuotimet. Peräti 1,4 kiloa kappaleel-
ta painavat ja 161 x 222 x 47 mm kokoiset suoti-
met on valmistajan mukaan suunniteltu ja hieno-
säädetty autoympäristössä parhaan lopputuloksen 
takaamiseksi. Suunnittelussa on kertoman mukaan 
otettu huomioon heijastumat ja elementtien ylei-
simmät suuntaukset, sekä sijoituspaikat etäisyyk-
sineen. Kaikki suotimien komponentit on Crescen-
don mukaan valittu huolellisesti ja kelat on val-
mistettu käsin mahdollisimman pienellä ja tarkalla 
toleranssilla. Kondensaattorit ovat huippulaaduk-
kaat high end -tasoiset tanskalaiset Jantzen Audi-
ot. Bi-wire sisääntulo mahdollistaa midbassojen 
ohjaamisen erikseen, jolloin voidaan käyttää pas-
siivisuodatusta, mutta eri aikaviiveitä ja äänitasoja 
korkeiden taajuuksien kanssa. Keskiäänen ylipääs-
tö on ohitettavissa, mikäli halutaan käyttää semi-
aktiivista jakototeutusta. Diskanteille on lisäksi 
3-asentoinen tasonsäätö ja keskiäänille sekä mid-
bassoille 2-asentoinen. 

Soundi
Kokeilin valmistajan suosituksesta pienentää kes-
kiäänisten testikoteloita noin 0,4 litran kokoiseksi. 
Saattaa olla että tämä tilavuus voi tulla kyseeseen 
mikäli tila on erittäin kortilla, mutta itse laittaisin 
hieman reilummin, mikäli se vain jotenkin onnis-
tuu. Tein kuuntelut noin 0,8 litran kokoiseksi sää-
detyillä koteloilla, joissa elementit tuntuivat toi-
mivan erittäin hyvin. Sarjaa ohjattiin muiden tes-
tattujen tapaan aktiivisesti, vaikka mukana tulikin 
omat jakosuotimet. Jakotaajuuksina käytin maa-
hantuojan suosittelemia arvoja. 

Crescendon sarjan yleissoundi on hyvin vah-
vasti kallellaan lämpimän ja pehmeän suuntaan. 
Setti maalailee aika paljon isommalla pensselillä 
kuin esimerkiksi Gladenin sarja, mutta se ei todel-
lakaan ole huono asia, mikäli ei sitten varta vas-
ten haluta mitään ultra-analyyttistä lähestymis-
tapaa. Crescendon diskantti on soundiltaan siisti, 
mutta tämänkään kanssa ihan kaikista paras heh-
ku ja heleys eivät oikein välity. Ääni on puhdas ja 
sävykäs, ja mitään ärsyttävyyttä ei ilmene. Jon-
kin verran kaipaisin lisää heleyttä aivan ylimmil-
le osille, niin voisi kehua vielä hieman enemmän. 

Tällaisenaan diskantit ovat hyvät, ja hintaluokka 
huomioiden niiden pätevyys nousee vielä toiseen 
potenssiin. 

Keskiäänisten soundissa on hyvin bodya ja 
lämpöä. Soundi ei ole mikään maailman tarkin, 
mutta erittäin miellyttävä ja helposti lähestyttävä. 
Toimii todella monentyyppisellä musiikilla, esi-
merkiksi monesti haasteellinen Nightwish taittuu 
ongelmitta, kun toistimet ovat sopivan anteeksi-
antavaista laatua. Midbassojen potku on hieman 
pyöreähköä, mutta toisaalta niissä on asiallisesti 
voimaa. Myös sävyjä löytyy hyvin ja ulottuvuus on 
poikkeuksellisen asiallinen. Vähän tulee jopa aisti-
muksia että mukana menossa olisi subbari, kun ele-
menttien alapäätä ei ole mitenkään leikattu. 

Kokonaisuutena Crescendon sarja on testin 
edullisimmaksi kaiutinsarjaksi erittäin kiinnostava 
tuttavuus. Voisin aivan helposti kuvitella että hin-
talapussa olisi puolet korkeampikin lukema, edul-
lisuus ei millään muotoa kuulu äänessä. Musiikista 
nautiskelijan sarja, ei ehkä kaikkein tarkinta mah-
dollista toistoa etsivälle. 

Kokonaisarvosana kuuntelusta: 9-

▲ Sarjan midbassoelementtien halkaisija on 7-tuumaa. Ulkoasusta 
on aistittavissa tiettyjä viitteitä kotihifijuurien suuntaan. 

VERTAILUTESTI

CRESCENDO EVOLUTION 7S3 ▲ Vaikka keskiäänisten halkaisija onkin vain kolme tuumaa, on niiden koko muuten sangen jä-
reä. Myös painoa löytyy yllättävänkin paljon. 

Miksi ostaisin tämän kaiutinsarjan? 
Sarjan vahvuudet ovat tunnelman välittämisessä. Setti luo todella hyvin lämpöä ja fiilistä, ja 
vaikka sen soundi ei olekaan kaikista analyyttisin, on mukana sopivasti tarkkuuttakin. 

▲ Merkin maahantuojan 
mukaan Evo 7S3 erillis-
sarjaa voidaan asiakkaan 
toivomuksesta muoka-
ta ulkoisesti ja alumiini-
set suojaritilän kehykset 
ja niissä olevat ritilät on 
mahdollista tilata lähes 
millä tahansa väriyhdis-
telmällä.

▲ Diskanttiparin suositushinta on vain 139 euroa. Aikamoinen "kil-
lerituote", sillä äänestä näinkin edullista hintaluokkaa ei voisi arvata. 

◀ Sarjaa myydään yhtenä pa-
kettina 589 euron suositushin-
nalla, mutta elementtejä saa 
toki myös erikseen hinnoiteltu-
na erillisinä pareina. Mukaan saa 
tarvittaessa myös tällaiset to-
della jyhkeän kokoiset ja sangen 
laadukkaista komponenteista 
kasatut jakosuotimet, joiden 
kera setin svh. on 849 euroa. 

VERTAILUTESTI
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