
M&K SOUND IW300

VILL DU INVESTERA I RIKTIGT exklusiva grejer 
kan du till exempel kolla in IW300 från numera 
Danska M&K Sound, direkt hämtade från den 
professionella världen. M&K används av många 
studios som monitorer för mixning av framför 
allt filmljud, där konsumentmodellerna delar 
såväl element som delningsfilter med proffsmo-
nitorerna.

Det krävs inte många sekunder för att se att 
det här är riktigt maffigt, och framför allt, seri-
öst. IW300 väger in på 10 kilo och har en sluten 
konstruktion bestående av 18 mm MDF täckt 
med polyuretanlack för att säkra mot fukt och 
damm. Baffeln som hyser två stycken 6,5-tums 
baslement och hela tre 1-tumsdiskanter är av 
stabilt stål.

IW300 är klangmatchad med de övriga model-
lerna i serien för att få till en så perfekt och 
homogen ljudbild som möjligt. Det här ger också 
fin flexibilitet när man monterar olika högtalare 
i rummet. Man har monterat gummibussningar 
för gallret för att undvika skrammel, vilket även 
baksidan av lådan har fått för att slippa oönskade 
vibrationer från bakvägg om den ligger emot. 
Även här ska du observera inbyggnadsdjupet 
som är 120 mm. Viktigt att tänka på då en normal 
regelvägg brukar vara cirka 95 mm djup.

Rent och snyggt
Nu har vi flerdubblat budgeten mot de andra i 
det här testet och landar på hela 28 000 kronor. 
Per högtalare. Och det märks! Ska vi ljudmässigt 
beskriva M&K Sound IW300 blir det först och 
främst med ordet ”neutral”. Här läggs inget till, 
inte ens för att flörta med lyssnaren. Inget tas 
heller bort, utan allt finns med. Hela tiden. 

Värt att notera är att IW300 inte spelar så där 
kliniskt korrekt och själlöst som en del finare 
högtalare har en tendens att göra ibland, för just 
själ finns det massor av här. Det är ytterst balan-
serat hela tiden och greppet över det som händer 
i musiken eller på filmen är sanslöst snyggt 
samtidigt som det är befriande lättlyssnat. 

Vi drar på med lite akustisk jazz och kroppen 
på cellon och gitarren är fysisk på alla sätt med 
härligt luftig klang. De tre diskanterna lyckas 
spela ut väldigt rent och behagligt, särskilt som 
det hela upplevs så oansträngt trots att vi drar på 
ordentligt.

M&K Sound IW300 kostar förvisso en bra 
slant, men vill du ha högtalare i väggen som 
verkligen låter dyrt, jämnt, rent, snyggt och … 
rätt, så ska du absolut ta med dessa i kalkylen när 
du bygger om eller nytt! n

M&K SOUND 
IW300
Typ: In wall
Bestyckning: 3 x 1 tum,  
2 x 6,5 tum
Känslighet: 93 dB
Impedans: 4 Ohm
Mått: 345 x 430 x 120 mm 
Vikt: 10 kg 
Pris: 28 000 kronor/st
Info: mksound.com 
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IF YOU WANT TO INVEST IN TRULY 
EXCLUSIVE GEAR, you could for instance check 
out Danish M&K Sound, taken direct from the 
professional world. M&K is used by many studio as 
monitors for mixing of especially film sound, where 
their consumer models share drivers and crossover 
networks with their pro monitors.
It doesn’t take many seconds to discover that this is 
very groovy and, above all, serious. IW300 weighs 
in at 10 kg and is a sealed construction made of 18 
mm MDF coated with polyurethane for protection 
against moisture and dust. The solid steel front 
baffle houses dual 6.5” bass drivers and a total of 
three 1” tweeters.

The IW300 is tonally matched to the other models 
in the series in order to create a sonic image that 
is as perfect and consistent as possible. This also 
ensures fine flexibility when installing different 
speakers in a room. Rubber damping pads have 
been applied to the cabinet to prevent mechanical 
noise, including the rear panel to eliminate unwant-
ed vibration from the rear wall, if it is in contact 
with the enclosure. Here it should be noted that the 
mounting depth is 120mm. Important to remember 
since a normal brick wall is usually about 95mm 
deep.

Neat and Tidy

Now we’ve multiplied the budget many times over 
compared to the others in this test. And it shows! If 
we were to describe the sound of the M&K IW300, 
it would first and foremost be with the word “neu-
tral.” Nothing is added, not even to flirt with the 
listener. Nothing is missing, everything is there. At 
all times.

It is important to note that this does not mean that 
the IW300 plays clinically correct and without 
soul, as many high end loudspeakers can have a 
tendency to do on occasion. For soul is present here 
in abundance. It is extremely well balanced at all 
times with a grip on the musical or cinematic event 
that is exceptionally firm, while at the same time 
remaining easy to listen to.

We put on a little acoustic jazz and the body of the 
cello and guitar takes on a physicality in every way 
with a lovely, airy tone. The tone of the triple tweet-
ers is very clean and pleasant, especially in light of 
how it all seems so effortless, in spite of the fact that 
we cranked things up.

M&K Sound IW300 does cost a bit, but if you are 
looking for in-wall loudspeakers that really sound 
expensive, smooth, clean and attractive, then you 
should definitely consider these when you upgrade 
or do a new installation. 
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M&K Sound
IW300
Type: In wall
Tweeters: 3x1”
Woofers: 2x6.5”
Sensitivity: 93 dB
Impedance: 4 Ohm
Size: 345 x 430 x 120 mm
Weight: 10 kg
Price: 28,000 SKr/pcs
Info: mksound.com


