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Bose L1 PA-system

L1-systemet är ett PA-system som ersätter de traditionella PA-högtalarna, monitorerna och 
ibland även backline-förstärkare. Systemet består av en tvådelad högtalare som monteras på en fot 
där  slutstegen sitter. Dit kopplas också en eller två bashögtalare. Till L1-systemet finns även en 
speciellt anpassad ToneMatch mixer.

Ett system per musiker
Grundtanken är att varje musiker har sitt eget L1-system bakom sig. En sjungande gitarrist kan 
koppla in både sångmicken och gitarren. Men tekniskt sett kan man självklart koppla in flera 
ljudkällor. I exempelvis en folkmusikkvartett som står 
någorlunda samlat, kan det i 
många fall räcka med två L1-
system.
 L1-systemen placeras 
bakom musikerna. På så vis 
ger högtalarna ljud åt både 
musikerna och publiken. 
Högtalarens speciella kon-
struktion gör den mindre 
känslig för rundgång än en 
traditionell högtalare.

För vem?
L1-systemet är mer ljudstarkt än det ser ut att vara. Det kan an-
vändas av ett pop/rockband i en mindre lokal på rimlig ljudnivå. 
Sång och gitarr klarar sig då med en bashögtalare. Men till 
exempelvis elbas eller trumset behövs två bashögtalare. Flera 
kan kopplas in med separat slutsteg.
 L1-systemets speciella egenskaper gör att det passar väldigt 
bra till glesare och mindre volymstark musik. Det kan vara i 
semiakustiska sammanhang där bara ett eller några instrument 
behöver förstärkning. När publiken även hör instrumentets egna 
ljud, blandas det med det förstärkta ljudet på ett snyggt sätt. En 
orsak till det är att båda ljuden kommer från praktiskt taget 
samma punkt.
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Speciella egenskaper
Det finns några egenskaper som skiljer L1-systemet från traditionella högtalare:
• Sprider ljudet 180 grader. Det låter bra även på sidorna.

• Bra spridning i djupled. Ljudet dämpas inte alls lika mycket på långt avstånd. Det innebär att 
man inte behöver spela onödigt starkt framme vid scenen för att bibehålla nivån på de bakre 
raderna.

• Det blir inte lika lätt rundgång. Högtalarens speciella konstruktion gör den mindre rund-
gångskänslig jämfört med en traditionell högtalare.

• Väldigt begränsad spridning uppåt och nedåt. Det minimerar störande reflexer från taket 
och golvet. Detta kan dock ge dålig täckning på en balkong/läktare.

ToneMatch mixer
ToneMatch mixern är speciellt gjort för L1-systemet 
och kopplas till förstärkarfoten med en enda kabel. 
Mixern är digital och har tre ingångar för mick/line 
plus en dubbel lineingång. 
 Den mest speciella egenskapen med denna mixer är 
ett antal ToneMatch presets. Det finns förinställningar 
för exempelvis sångmikrofoner från Shure, Audix 
eller akustisk gitarr med piezomick och mycket 
annat.
 Visst, teknikerna på Bose kan omöjligt veta exakt 
vad du kopplat in i mixern och hur du vill att det ska 
låta. Men dessa presets kan ibland vara ett snabbare 
och enklare sätt att komma fram till ett bra resultat. 
Oavsett om ToneMatch presets används eller inte, 
kan du justera ljudet “som vanligt” med EQ, reverb, 
kompressor och en del annat.
 Fler ToneMatch presets finns att ladda ner på Bose 
webbsida.

Ingen ljudtekniker?
Både ja och nej. Med ToneMatch mixern blir varje musiker sin egen ljudtekniker och ansvarar 
själv för att ljudet blir bra. Är man ovan kan det vara bra att ta hjälp en en erfaren ljudtekniker för 
att få till ett bra grundljud. Att ställa ljud kan som bekant vara en egen konstart.
 Det går också att använda L1-systemet utan ToneMatch mixern och i stället koppla in en annan 
mixer. En ljudtekniker kan mixa vid FOH som vanligt och mata L1-systemen från sin mixer. Detta 
kan i vissa fall vara “det bästa av två världar”. Man drar fördel av L1-systemets ljudliga 
egenskaper samtidigt som en ljudtekniker kan ta ansvar för ljudet åt både publik och musiker 
under konserten.

Mer info
Bose webbsida: www.bose.com/musicians, www.bose.se
ToneMatch mixer snabbmanual: www.kmh.se/internt/ljud
Bose L1 forum: bose.infopop.cc
The Bose L1 Encyclopedia FAQ & Wiki: toonz.ca/bose/wiki
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Fördelar jämfört med ett traditionellt PA-system
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Syn- och hörselintryck stämmer inte 
överens. 
- Mycket av ljudet som publiken hör 
kommer från PA-högtalare vid sidan av 
scenen och inte från musikern.
- De flesta i publiken upplever att ljudet 
kommer från en enda punkt; den 
närmaste PA-högtalaren.

Syn- och hörselintryck stämmer 
överens. 
- Ljudet som publiken hör kommer från 
den punkt där musikern är.
- Publiken hör att instrumenten är 
placerade på olika platser på scenen. Det 
ger en mer tredimensionell ljudupplevelse, 
precis som med en oförstärkt orkester.

Traditionellt PA-system L1-systemet

Mycket reflexer och oönskad färgning.
- Ljudet från ett instrument kommer från 
flera olika punkter; PA-högtalare, 
monitorer och backline. Skillnaden i av-
stånd gentemot lyssnaren, ger en tids-
skillnad mellan ljuden från dessa punkter. 
Resultatet blir ett försämrat ljud.
- PA-högtalare och monitorer sprider ljudet 
även uppåt. Reflexer från taket når 
lyssnaren lite senare än det direkta ljudet. 
Tidsskillnaden mellan dessa ljudkompo-
nenter ger i detta fall en oönskad färgning 
av ljudet.

Begränsade reflexer ger ökad 
tydlighet.
- Ljudet från ett instrument kommer från 
en enda punkt. Inga tidsskillnader mellan 
olika ljudkällor kan färga ljudet.
- L1-systemets begränsade ljudspridning 
uppåt gör att reflexer från taket 
minimeras. Resultatet blir ett tydligare 
ljud.
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