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Dryga metern hög, knappt 80 kg tung och med minst sagt massiv bestyckning  
är XTZ Cinema 3x12 en subbas det är svårt att inte lägga märke till. AV MAGNUS FREDHOLM
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THE SLEDGEHAMMER
FROM TORUP

Roughly four feet high, just under 80 kg heavy and with a massive 
construction is XTZ Cinema sub 3x12 a subwoofer that is hard to 
not notice.
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J ag publicerade en bild på Facebook 
när XTZ Cinema 3x12 kom till redak-
tionen, och det var uppenbarligen inte 
bara jag som tyckte det var lite extra 
häftigt med den brutala baslådan. Som 
hemmabiodåre blir man ju glad i hela 

kroppen bara av att se den! 
Än så länge har leveranserna inte kommit igång, 

men när du läser detta bör den finnas i butik.

En rejäl låda
Cinemaserien har vi ju skrivit om förut, men då 
har vi använt en 99W12.18 ICE i basen, något 
som funkar alldeles utmärkt. Men nu är äntligen 
Cinemabasarna här, både den mer normala 1x12 
och detta tests 3x12.

Lådan är byggd i rejält tjock MDF, lackad i matt 
svart för att smälta in i biomiljön och (med risk 
för att jag tjatar) bestyckad med tre långslagiga 
tolvtummare som sitter fastskruvade i lådan med 
8 skruv vardera. 

Framför varje element sitter en fasad ram, 
vilket både är snyggt och ger högtalarfronterna 
fäste. De tre elementen delar låda, en låda som är 
portad framåt. Porten är en rejält stor slits, själv-
klart med fasade kanter, och det följer med en 
tung, perfekt utskuren skumgummibit att täppa 
till porten med om man så önskar. 

Lådan står stadigt på marken, stöttad av inte 
mindre än sex gummifötter, och den som känner 
sig hågad kan såklart skruva bort fötterna och 
sätta dit till exempel spikes i stället.

Varje bas drivs av ett 500 W slutsteg från Clari-
dyn, och dessa får signalen från ett försteg med 
filter, eq-krets och fasjustering.

Ingångarna är skönt seriösa, med både balanse-
rade XLR och normala phonoingångar, och så XLR 
ut för att koppla vidare till en andra 3x12-sub!

Möbleringen
Jag har rullat runt 3x12 på en rullbräda av samma 
typ som flyttgubbar använder, för att kånka runt 
på 3x12 är inte kul. Att använda basen på rullbrädan 
går dock inte, då låter den inte bra alls, så det blev 
en del baxande av och på brädan innan jag var nöjd. 

Självklart kan man ställa denna sub var som 

helst, men jag ville se hur den reagerade på 
olika placeringar. Och svaret är inte mycket 
alls. En del baslådor är känsliga för placering, 
andra inte, och märkligt nog kan jag inte 
härleda eventuell placeringskänslighet till 
varken bestyckning eller lådprincip. Det är 
bara att testa.

Fast när det gäller 3x12 funkar den var 
som helst, inga problem alls vare sig med 
hörnplacering eller ens en bit från vägg i rum-
met, även om man får anpassa sig lite om man 
tänkt ha den mitt i rummet. 

Det som ger skillnader i ljud är om element 
och port riktas ut i rummet (vilket jag rekom-
menderar) eller längs en vägg. Speciellt 
om 3x12 ska användas portat tycker jag att 

element och port bör riktas ut 
mot rummets mitt, med baksidan mot väggen 
eller in mot hörnet, för med elementen riktade 
längs med vägg blir återgivningen lätt lite extra 
förstärkt vid någon (i och för sig inte slumpmässig, 
men i vårt rum irriterande) frekvens.

Placeringen av 3x12 borde alltså inte innebära 
några som helst problem, och det viktigaste är att 
man efter placeringen ägnar lite tid åt att testa 

om sluten eller portad låda funkar 
bäst, samt om room eq ska vara på 
eller av. 

För mig blev det enkelt: Room 
eq av (anaechoic room) och lådan 
portad.

Rätt hela vägen
När man har en så pass massiv 
konarea som tre tolvtummare blir 
återgivningen fysisk på ett helt 
annat sätt än med mindre element 
vid samma uppmätta ljudnivå. 
Jag testade Dynaudio Excite-serie 
samtidigt som jag härjade som 
bäst med 3x12, och att stötta de 
trögdrivna danskarna med en i sam-
manhanget gigantiska 3x12 var inga 

problem alls, även om subbasen knappt kom över 
tomgång medan Excite spelade allt vad de kunde. 

Intressant nog finns det inga som helst tenden-
ser hos 3x12 att vilja imponera på lyssnaren med 
extra bröstbank eller magsug, återgivningen är 
härligt kontrollerad, tajt och korrekt, samtidigt 
som vi får en sällan upplevd fysik i ljudet.

Vill du ha lite extra fysiska smällar tycker jag 

Själva basen sitter med åtta skruvar, och även här finner vi gängade insatser, perfekt 
eftersom det innebär att man verkligen kan efterdra dem någon gång ibland.

Med element 
och frontpanel 
bortskruvad kan vi 
inspektera lådans 
insida. Notera här 
de tvinnade hög-
talarkablarna samt 
elementet, som 
också bakifrån ser 
imponerande ut.

De tre 500-wattsstegen från Claridyn hittar vi bakom den 
mittersta basen. Slutsteget till vänster driver den övre 
basen, och slutsteget till höger den undre. Det slutsteg som 
saknar högtalarkablar driver följaktligen det element jag 
just skruvat ur. Notera stagningen och de mycket prydliga 
högtalarkablarna.

Om lådan ska köras sluten stoppar 
man helt enkelt i den tunga skum-
gummipluggen, enkelt och effektivt.

»En riktig fullträff från XTZ, och vi ger 3x12 
våra varmaste rekommendationer!«

XTZ SUB 3X12
Vad: Subbas
Bestyckning: 3 st. 
12-tumsbasar, (valbar 
basreflex)
Slutsteg: 3x500 W RMS
Eq: Rumsanpassning,  
se mätning
Delningsfilter: 40–160 Hz
Fas: Steglös 0–180 grader
Ingång: XLR mono, RCA 
stereo
Utgång: XLR mono
Pris: 18 000 kronor
Mått: 535x1150x590 mm
Vikt: ca 76 kg
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» A real success from XTZ, and we give the sub 
3x12 our warmest recommendations! «

I published a picture on Facebook when XTZ 
Cinema sub 3x12 arrived at the office, and it 
was obviously not just me who thought it was a 
little extra awesome with the brutal subwoofer. 
As a home theater fool you become the happy 
throughout your whole body just to see it! So 
far, the the delivery has not started yet. As you 
read this, it should be available in stores.

A massive cabinet
We have written about before Cinema Series, 
but then we have used a 99W12.18 ICE as sub-
woofer, which worked just fine. Now the Cine-
ma subwoofers are finally here, both the more 
normal sub 1x12 and in this test sub 3x12. 
 The cabinet is made of sturdy, thick MDF, lac-
quered in matte black to blend into the movie 
theater, and (at the risk because I nag) armed 
with three long-stroke 12 inch sitting woofer 
drivers bolted in the cabinet with 8 screw each.
 In front of each element the frame is cham-
fered, which is both stylish and gives the speak-
er grilles
a bracket. The three drivers share the same cab-
inet, a cabinet that is vented forward. The port 
is a considerably large slit port with rounded 
edges, and it comes with a heavy perfectly cut 
foam plug to block the port if wanted.

The cabinet stands firmly on the ground, sup-
ported by not less than six rubber feet, and the 
one who wants can of course unscrew the feet 
and use spikes instead.
 Each woofer driver is powered by a 500 watt 
amplifier from Claridy, and these gets signal 
from a preamp with filters, EQ and phase 
adjustment. The inputs are serious, with both 
balanced XLR and normal phono-inputs, and  
XLR output for connecting to a second sub 
3x12!

Placement
I have rolled around 3x12 on a rollerboard of 
the same type as moving men use, to move 
around the sub 3x12 is not fun. To use the 
subwoofer on the rollerboard didn’t work, it 
did not sound good at all, so I had to move it 
off the rollerboard and on again before I was 
satisfied.

Of course you can place this subwoofer 
wherever you want but I wanted to see how it 
reacted to different placements. And the an-
swer is not very much at all. Some subwoofers 
are sensitive to placement, others do not, and 
oddly enough, I can not derive any sensitivity 
to placement to neither construction or cabinet 
type. It is just to try it yourself. Though in the 
case of the sub 3x12, it works everywhere. 
No problems whatsoever neither with corner 
placement or even a distance  from the wall in 
the room, even if you have to adapt a little bit 
of you want it placed in the center of the room. 
The differences in sound are if the drivers and 
port are directed out in the room (which I 
recommend) or along a wall. Especially if sub 
3x12 is to be used ported, I think drivers and 
the port should be directed out in the room, 

with the back against the wall or toward the 
corner. With the drivers directed along the 
wall it will be reinforced by some (not ran-
dom; but in our room annoying) frequency.
 The placement of sub 3x12 should not 
imply any problems, and most importantly, 
after placement it is recommend to devote 

some time to test whether sealed or 
vented enclosure works best, and if the 
room eq should be on or off. For me 
it was simple: Room eq off (anaechoic 
room) and the box ported.

Right all way through
When it has such a massive cone area 
as three 12 inch woofer, its represen-
tation gets more physical compared 
to smaller drivers at the same sound 
pressure level. I tested Dynaudio 
Excite Series while I tested sub 3x12, 
and to support the heavy loaded 
Danish speakers with the gigantic sub 
3x12 was no problem at all, even if the 
subwoofer just came across idle while 
Excite played at maximum. Interest-
ingly, there is absolutely no tendencies 
of 3sub x12 to want to impress the 
listener with extra pressure to the 
chest and stomach. Its reproduction is 

wonderfully controlled, tight and accurate, while we 
get a rarely perceived physics of the sound.
 If you want some extra physical bang, I think the 
easiest is to play sub 3x12 enclosed, without room EQ 
and then add some extra bass, and not even then there 
will be other than fully enjoyable.

XTZ SUB 3x12
What: Subwoofer
Drivers: 3 pcs.
12-inch subwoofers, 
(Selectable bass reflex)
Amp: 3x500 W RMS
EQ: Room Adaptation,
see measuring
Crossover: 40-160 Hz
Phase: Variable 0-180 degrees
Input: XLR mono, RCA
stereo 
Output: XLR mono
Price: SEK18 
000/€2000/$2500
Dimensions: 535x1150x590 
mm
Weight: about 76 kg

The driver and front 
panel unmounted, we 
inspect the cabinet 
inside. Note here the 
twisted high
speaker wires, and 
driver, which also from 
behind looks impressive.

The driver is mounted with eight screws, and here we find threaded 
inserts, perfect because it means that you can really tighten them.

Here are the three 500-watt amplifiers from Claridy we find behind 
the middle driver. The final step to the left pushing the upper driver, 
and the final amplifier to the right bottom. The final amplifier
lacks speaker cables consequently drive the element I just  removed. 
Note the internal bars and very neat speaker cables.

If the subwoofer is to be used closed, simply 
plug in the supplied heavy foam plug, 
simple and efficient.
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Förutom det uppenbara, att 3x12 har tre gånger 
så mycket konarea och mer effekt, vilka är de 
stora skillnaderna mellan den och 99W12.18 
ICE konstruktionsmässigt?

– På Cinemaserien har vi lagt stor möda på 
alla detaljer och fått till en både mer tilltalande 
design samt funktion, till exempel är ju trapezo-
idformen både designmässigt tilltalande och ger 
en bra funktion. Samma sak med slitsporten, den 
inre stagningen och dämpningen, mer detaljerat 
på Cinemaserien. Rattar, switchar och ingångar 
håller också högre kvalitet. Elementen har 
absolut topprestanda och förstärkarna är i ICE 
powerklass, berättar Olle.
Hur skulle du beskriva skillnaderna ljudmässigt?

– 99W12.18 ICE är en produkt som jag är 
väldigt nöjd med, där vi valde väldigt bra kompo-
nenter i en perfekt stor låda, så det är inget man 
slår på ett enkelt sätt. 

Men Cinema är bättre på ett par punkter: att 
elementet klarar mer effekt och mer output samt 
har en mer ”mjuk” dist om man råkar vrida upp 
subben på absolut max, 

Man kan med andra ord pressa ut mer ur 

Cinema utan att det låter illa. Sen har Cinema 
högre verkningsgrad och en lättare kon, så den 
hänger med i musiken på ett väldigt bra sätt även 
upp i frekvens.

Karaktären och frekvenssvaret är väldigt lika, 
för målet med båda har varit en rak frekvens-
kurva som skall gå ända ner till 20 Hz. 3x12 går ju 
några Hz djupare, men det känns väl mer än hörs.  
Vi har gjort utomhustester med lysning och mät-
ning och där är Cinema bättre, vilket visar att det 
nya Cinemaelementet också presterar bättre vid 
max ljudtryck.
Vilka skillnader blir det med hänsyn till de olika 
slutstegen (Calridy och ICE)?

– ICE power anser jag vara extremt bra, så bra 
som klass D kan vara, men när vi jämfört så anser 
jag Clarity ligga i samma klass. 
Är de nya elementen i 3x12 vidareutvecklingar 
eller konstruktioner från scratch?

– Utvecklingsteamet från USA som har gjort 
elementen, har gjort dem från scratch. Dan som 
ligger bakom jobbet vet verkligen vad han gör, 
han har jobbat med elementdesign i 20 år! Han 
har lagt flera månader på detta element. Perleess 

XLSS (elementet i 99W12.18 ICE) har Tymphany 
förbättrat under 15 år och det är ett väldigt bra 
element. Ändå är vårt nya Cinemaelement bättre 
på de flesta punkter.

Alla delar är valda med omsorg: typ av papp 
i element, typ av spider, material i upphäng-
ning, typ av talspole, typ av ledare mellan korg 
och kon och hur den flätas in i spidern, typ av 
korstlutningsringar i koppar i magnetsystemet, 
magnetgap och så vidare.
Jag noterar att justeringsmöjligheterna på 3x12 
är något mer begränsade än på 99w12.18 (och 
mycket mer begränsade än på 99w12 DSP), vilka 
är tankarna bakom det?

Vissa har ju klagat på att det är krångligt med 
för mycket justeringar medan jag anser att det är 
väldigt bra, så det blir en kompromiss i vilket fall. 
Och med många justeringsmöjligheter finns det 
ju risk att folk gör fel, vilket skulle kunna göra att 
man skickar tillbaka basen av fel anledning.

En annan sak är ju att för vart år finns fler och 
fler justeringar på receivrarna med PEQ-filter 
och liknande, och det minskar också behovet av 
justering på subbasen. Men de viktigaste juste-
ringarna är där, samt EQ och basplugg som ger 4 
grundkaraktärer. Det räcker oftast, avslutar Olle 
Eliasson. n

det enklaste är att köra 3x12 sluten, utan room 
eq och så dra på extra mycket bas, och inte ens 
då blir det annat än fullt njutbart.

Pressar man 3x12 går det att spela sjukt starkt, 
och trots 15 dB öronproppar (tack Bellman & 
Symfon) ger jag mig utan att våga uppleva grän-
sen för vad 3x12 kan prestera i ljudtryck. 

Med ett par 3x12 fyller du vilken hemmabio 
som helst med bastryck så det räcker. Mitt rum 
är på knappt 30 kvadrat och jag hade lätt klarat 
mig med två 1x12!

Mitt i all denna konarea och effekt hittar vi 
också en subbas som är mycket detaljerad längst 
ned i frekvens. Man kan urskilja ovanligt mycket 
nyanser , speciellt för prisklassen.

XTZ Cinema 3x12 ger klippfast och nyanserat 
stöd åt vilket högtalarsystem som helst, och 
eftersom vi mäter fullt ljudtryck ner till (och 
under!) 20 Hz får du garanterat precis hela 
bioupplevelsen. Och med tanke på priset måste 
detta vara den överlägset bästa affären om du 
söker ljudtryck och baskvalitet per krona. 

En riktig fullträff från XTZ, och vi ger 3x12 
våra varmaste rekommendationer!

JAG PASSADE PÅ ATT PRATA LITE MED OLLE ELIASSON,  
CHEF PÅ XTZ, OM DEN NYA CINEMABASEN:

SKRÄDDARSY ÅTERGIVNINGEN
En av XTZ:s paradgrenar har alltid varit möjligheten 
för användaren att anpassa subbasen efter rummet 
och/eller tycke och smak. Olle Eliasson har tidigare 
jobbat till exempel med dubbla portar med olika 
längd (så att man kan få olika avstämning och 
därmed olika lågbassvar beroende på om man plug-
gar den ena/andra båda eller ingen av portarna) och 
eq-vippor med olika förstärkning/dämpning, och i 
fallet 99W12 DSP med digital signalkorrigering för 
total kontroll av subbasåtergivningen.
Cinemaseriens anpassning består av två delar: Dels 
kan porten proppas igen, och dels finns en vippa 
med lägena ”anaechoic room” och ”room gain” 
där den senare sänker lågbasfrekvenser för att 
kompensera för att rum normalt sett förstärker den 
lägsta basen. Mätningarna visar skillnaderna mellan 
de två lägena för sluten respektive portad låda.

Här har vi basreflexmätningarna, den blå är utan kom-
pensering och den röda är med ”room gain” påslagen.

Balanserad ingång, jo jag tackar jag! Bortom rattarna för delningsfrekvens, volym och fas syns omkopplarna för 
iågpassfiler av/på (lämnas med fördel av om du vill ge din förstärkare full kontroll över 3x12), room eq och val om 
strömmen ska vara automatisk eller alltid på. Längst bort sitter en knapp märkt ”pair”, och den har ingen funk-
tion. Just nu i alla fall. Olle på XTZ säger att den ”kanske” kommer till användning med en senare uppdatering, 
och vi gissar att man funderar på att göra 3x12 trådlös.

Här ser vi delningsfiltret, samtliga mätningar med 
sluten låda. Blå kurva är med delningsfiltret urkopp-
lat, röd är 160 Hz, grön 80 Hz och brun 40 Hz. Inga 
konstigheter, filtret gör precis det som förväntas.

… och motsvarande för sluten låda, där den röda kurvan 
är med kompensationen för ”room gain” påslagen.

De tre frontpanelerna sitter med fyra skruv 
vardera, och glädjande nog sitter det gängade 
insatser i lådan.
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If you push the limit of sub 3x12, you can play ex-
tremely loud, and despite 15dB earplugs (thanks Bell-
man & Symfon) I didn’t dare to experience the limit 
of sub 3x12. With a pair of sub 3x12 you fill any home 
theater with bass pressure that is enough. My room
is just under 30 square meters and it would easily been 
enough with with two sub 1x12!
In all this cone area and power, we find also a 
subwoofer that is very detailed all the way down to 
the lowest frequencies. One can discern an unusual 
amount of nuances, especially for the price point.
 XTZ Cinema sub 3x12 gives rock solid and nuanced 
support for any speaker system, and because we 
measure the full sound pressure down to (and below!) 
20 Hz, you are guaranteed a true cinema experience. 

Given the price tag this must be by far the best deal 
if you are looking for the most sound pressure and 
low frequency performance per dollar. A realsuccess 
from XTZ, and we give the sub 3x12 our warmest 
recommendations!

CUSTOMIZE THE REPRODUCTION 

One of XTZ’s parade branches has always been the possi-
bility for the user to adjust the subwoofer  for room 
and / or taste. Olle Eliasson has previously worked with 
construction of dual ports with different length (so that 
you can get different tuning and thus different low 
frequency response depending on whether you are 
blocking one / two or none of the ports) and EQ-switches 
with different amplification/attenuation, and in case of 
99W12 DSP with digital signal correction total control of 
low frequency reproduction. Cinema Serias adjustment 
consists of two parts: the slot port can be plugged back in, 
and secondly, there is a switch with the modes “anechoic 
room” and “room gain”, the latter lowers low frequency 
response to compensate for room gain which normally 
amplifies the lowest bass. The measurements show the 
differences between the two modes for closed and vented 
box.

Besides the obvious, that the 3x12 has three times as much 
cone area and more power, which is the major differences 
between it and 99W12.18 ICE structurally?
- For Cinema Series, we have put great effort into all the 
details and it has been a both more appealing design and 
function, such are the trapezoid shape both design-wise, 
attractive and provides a good feature. Same thing with 
the slot port, the internal bracing and damping, more in 
detail developed for the Cinema Series. Knobs, switches 
and inputs are also higher quality. the drivers are absolute 
highest performance, and the amplifiers are in league as 
the ICE Power.
How would you describe the differences sonically?
- 99W12.18 ICE is a product that I am very pleased with 
where we chose very good components in a perfect large 
cabinet, so it’s not something you beats in a simple way.
 Cinema is better in a couple of points: the drivers can 
handle more power and more output and
has a more “soft” distottion if you happen to turn up the 
subwoofer up to the absolute maximum.
 One can thus squeeze more out of Cinema without sound-
ing bad. Then Cinema offers higher efficiency and a light 
cone, so it can keep up with music in a very good way even 
higher up in frequency.
The sound characteristics and frequency response are 

very similar, the goal for both have been a flat frequency 
response curve that will go down to 20 Hz. 3x12 goes a 
few Hz deeper, but it feels well more than it is heard. We 
have done tests with outdoor listening and measuring and 
there are Cinema better, which shows that the new Cinema 
driver also performs better at maximum sound pressure
What differences are there with regard to the different 
amplifiers (Claridy and ICE)?
- I consider ICE Power to be extremely good, as good as 
Class D can be, but when we compared I consider Claridy 
to be in the same league.
Is the new driver in 3x12 further developments or designs 
from scratch?
- The development team from the US who has made driver, 
has made them from scratch. Dan Roemer who is the brain 
behind the project really knows what he’s doing. He has 
worked with design of drivers for 20 years! He have added 
several months on this driver. Peerless XLSS (element 
99W12.18 ICE) has Tymphany improved over 15 years and 
it is a very good driver. Yet our new Cinema driver is better 
on most points.
 All parts are chosen carefully: type of cardboard of the 
driver, type of spider, materials in suspension, type of voice 
coil, type of conductor between basket and cone and how 
they interlace in the spider, the type of leader the basket 

and cone and how they interlace in the spider, the type of 
leader the basket and cone and how the interlaces in the 
spider, the type of
short circuit-rings of copper in the magnet system, gap 
between the magnets and so on.
Q: I did note that the adjustment possibilities of sub 3x12 is 
somewhat more limited than on 99W12.18 ICE (and much 
more limited than the 99w12 DSP), what is the thinking 
behind that?
- Some have complained that it is complicated with too 
many adjustments possibilities, while I believe it is very 
good to have that, so there will be a compromise anyway. 
And with many adjustment possibilities are there the risk 
that people make mistakes, which could cause returning 
the subwoofer for the wrong reason.
 Another thing is that for each year there are more and 
more adjustments on receivers with PEQ filters and 
similar, and it also reduces the need for adjustment on 
the subwoofer. But the most important adjustments are 
there, as well as EQ and foam plug to block the slot port, 
that provides 4 sound characteristics. It is usually well 
sufficient.

I took the opportunity to talk a little to Olle Eliasson (CEO and founder of 
XTZ) about the new Cinema Subwoofers:

The three front panels are mounted with four screws 
each, and happily, there are threaded
inserts in the front baffle.

Here we see the crossover, all measurements 
with sealed cabinet. Blue curve is the crossover 
disconnected, red is 160 Hz, green is 80 Hz 
and brown is 40 Hz. No oddities, the filter does 
exactly what is expected.

Balanced input, yes please! Knobs for crossover frequency, volume and phase. Switches for low-pass filter 
on / off (set to off if you want to give your amp full control of sub 3x12), Room EQ and choice if the power 
should be automatic or always on. At the far end is a button labeled "pair", and it has no function. Right now, 
anyway. Olle at XTZ says it "might" be used with a later update, and we're guessing that they are thinking of 
doing sub 3x12 wireless.

Here we see measurement for vented cabinet, the blue 
is without compensation, and the red is the "room 
gain" turned on.

... And the same for sealed box, where the red curve
is the compensation for “room gain” on.


