
!
et är frestande att förutsätta att alla 
ni som läser HemmaBio är trogna 
prenumeranter och alltså redan har 
koll på den ”gamla” XTZ SUB 12.17, men 
jag tänker inte göra det riktigt så enkelt 
för mig själv. I stället går jag igenom 

bygget från grunden, och ni som redan har full 
koll på SUB 12.17 kan direkt hoppa till avsnittet 
”Ny förstärkare ”.

Rejäla doningar
12.17 Edge  är på intet sätt jättelik, men inte heller 
superkompakt, och vikten på 26 kg gör att det 
är bäst att vara två vid uppackning och place -
ring. Lådan står stadigt på fyra låga, koniska 
gummifötter, och för den som av en eller annan 
anledning vill byta ut dessa, kanske mot andra 
fötter eller spikes, går det utmärkt då SUB 12.17 
Edge har metallgängor för fötterna.

Halvmetern hög och med runt 40 cm bred 
och djup får XTZ till en rätt rejäl lådvolym, 
och med de två portarna (som är olika långa) 
erbjuds du som användare stora möjligheter 
till anpassning. Du kan dels använda subbasen 
med båda portarna igenproppade (sluten), och 

dels kan du genom att ta ut den ena, andra eller 
båda propparna köra lådan som basreflex med 
portningsfrekvens 20,5 (vänster port använd), 31 
(höger) eller 37 (båda) Hz.

Elementet är utvecklat ur den bastanta 
tolvtummaren som utgör basen i Cinemaseriens 
båda baslådor, och den superstyva och samtidigt 
lätta konen har tidigare visat sig fungera mycket 
bra både vad gäller känslighet, slagkraft och 
nyanserad och detaljerad lågbasåtergivning.

Lådan är mycket väl stagad internt, och man 
har även interna stöd för de långa portarna. 
Seriöst är bara förnamnet!

Ny förstärkare
Den stora, 4 mm tjocka, aluminiumplåten på 
baksidan döljer det mesta av nyheten med 
denna Edge-uppgradering, men vi kan redan 
på utsidan se en nyhet: 12.17 Edge är försedd 
med en enbands semiparametrisk eq där 
ingreppsfrekvensen kan justeras mellan 30 och 
120 Hz medan gain kan ställas +-9 dB.

Annars känner vi igen det mesta på utsidan 
(andra omkopplare, men samma typ av funk -
tion): Det finns RCA stereoingång, XLR in- och 
pass thru, rattar för delningsfrekvens, fas och 
gain samt omkopplare för att koppla i/ur del -
ningsfiltret, ställa in de fasta Eq-kurvorna och 
en omkopplare som väljer om basen ska vara på 

Djup, stabil bas  
Toppenbra inställningsmöjligheter

Har du 10 000 kronor och behov 
av en ny subbas, köp den här och 
få pengar över!

Den är inte pytteliten

XTZ SUB 12.17 EDGE
Princip:  Basreflex (sluten) 
Best yckning:  12 tum 
Ute ekt:  700 W RMS 
Ingångar:  XLR, 2 x RCA 
Utgångar:  XLR pass-thru 
Delningsfrekvens:  30-170 Hz 
Fas:  Steglös 0-180° 
Eq:  Ref/EQ1/EQ2 +  
 1-bands parametrisk 
Fjärr:  Nej 
Må  (BxHxD):  39,5 x 50 x40 cm 
Vikt:  26 kg 
Pris:  7 990 kr   
Färg/finish:  Vit ma , svart ma ,  
 svar t blank 
Info:  www.xtz.se 
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XTZ SUB 12.17 EDGE

PRICE/
PERFORMANCE KING

With the new SUB 12.17 Edge, XTZ takes a small step up in price, but one
greater performance step, there by consolidating its position as the price /
performance King!

It is tempting to assume that everyone who 
read the HemmaBio magazine are faithful 
subscribers and thus already have check out 
the "old" XTZ SUB 12.17, but I'm not going to 
make it really that simple for myself. Instead I 
go through built from scratch, and you already 
full check on SUB 12.17 can jump directly to the 
section "New Amplifier".

Serious build
12.17 Edge is in no way enourmus, but neither 
super compact, and the weight of 26 kg makes 
it is best to be two when unpacking and placing 
it. The cabinet sits firmly on four low, conical 
rubber feet, and for those of one or the other 
reason wants to replace these, maybe against 
others feet or spikes. it goes well, as SUB 12.17 
Edge has metal threads for the feet. Half meter 
high and around 40 cm wide and deep, the XTZ 
gets a really cool box volume, and with the two 
ports (which are different long) you are offered 
great opportunities as a user for customization. 
You can use the subwoofer with both ports 
plugged (closed), and

partly you can take out one, the other or
both plugs, drive the cabinet as a bas reflex 
with tuning frequency of 20.5 (left port 
used), 31 (right) or 37 (both) Hz.

Principle: Basreflex (closed)
Driver: 12 inches
Output: 700 W RMS
Inputs: XLR, 2 x RCA
Outputs: XLR pass-thru
crossover frequency: 30-170 Hz
Phase: 0-180 °
EQ: Ref / EQ1 / EQ2 + 1-band parametric
Remote: No.
Dimensions (WxHxD): 39.5 x 50 x40 cm
Weight: 26 kg
Price: 7,990 kr
Color / finish: White matte, black matt,
black blank
Info: www.xtz.se

The woofer driver is developed from the sturdy 
twelve inch which forms the woofer of the Cinema 
series both subwoofers, the super stiff and at the 
same time very light weight cone has previously 
proven to work very good both in terms of 
sensitivity, power and power nuanced and 
detailed low-bass reproduction. The cabiet is very 
well braced internally, and man also has internal 
support for the long ports. Serious, is just the first 
name!

New Amplifier
The large 4 mm thick aluminum plate on the back 
cover most of the news with This Edge upgrade, 
but we can already on the outside see a news: 
12.17 Edge is provided with a one-way 
semiparametric eq there The target frequency can 
be adjusted between 30 and 120 Hz while gain 
can be set + -9 dB. Otherwise, we will recognize 
most of the outside (other switches, but same 
type of functions): There are RCA stereo inputs, 
XLR input and pass thru, crossover frequency, 
phase and gain, as well as switches for on / off LP 
filter, Eq curves and an other that selects whether 
the base should be on

Deep, stable base
Great setting options

It's not crazy small

Do you have 1,000 Euro and need
a new subwoofer, buy this and
get money over!



hela tiden eller slås på vid signal (och slås av när 
det inte förekommer någon signal).

Om vi kikar på insidan är dock allt helt nytt! 
Slutsteget är numera från ICE Power, och det 
handlar som subbasens modellnamn antyder om 
ICE Powers senaste, fullt skalbara klass D-teknik, 
i detta utförande ett 700 Watts monoblock, kallat 
Edge. Ingångssteget är också helt nytt, liksom 
den 50 MHz Analog Devices DSP som vi kommer 
att få se från andra leverantörer framöver. 

Den kraftfulla processorn är viktig då 
signalbehandlingen blir mer exakt och som 
följd kan ge dig ännu bättre basljud. Kolla på 
mätningarna för att se hur exakt allt blir, både eq 
och delning!

Bara kör…
Har du en hyfsat ny och kapabel förstärkare kan 
du bara ta ur subbasen ur lådan, ställa gain rakt 
upp, slå av delningsfilter och peq samt ställa 
eq-omkopplaren på ”Ref”, koppla in ström och 
lågnivå och därefter köra autokalibrering – och 
vips har du biobas av hög kvalitet!

…eller trimma!
Fast det är klart, de där pluggarna i portarna kan 
man ju trixa med, och peq måste provas, och vad 
gör eq-lägena egentligen? Dags att, som sann 
entusiast, vika några timmar åt en rejäl, grund -
läggande inställning!

Det jag tycker man ska börja med är port-
ningen, och eftersom det därefter finns filter 
att mixtra med kan du göra denna inställning 
mest på känsla. Tycker jag i alla fall, och jag ska 
förklara varför. 

Redan i portat utförande spelar SUB 12.17 Edge 
fullt hela vägen ner till 20 Hz, men 
med de olika portningsalternativen 
förändras karaktären på basen. 
Givetvis har också rummets fysiska 
dimensioner stor inverkan, och 
om du lyssnar på ”bara” subbasen 
kommer du nog liksom jag, att hitta 
portningsalternativ som funkar 
bättre än andra. 

För mig står det mellan att 
använda vänster port eller att köra 
slutet, och jag väljer vänster port då 
det, precis som med föregångaren, 
ger en avgrundskänsla som för mig 
är mycket attraktiv. Slutet känns å 
andra sidan torrare och mer kon -
trollerat, och orkade jag skulle jag 
nog proppa igen också vänster port 
när det vankas musik.

Vad är det för fel på de andra port -
ningsalternativen? Inget alls, men i 
vårt lyssningsrum hamnar frekven-
sen med båda portarna använda (37 
Hz) för nära rumsnoden vid 45 Hz, 
medan höger port helt enkelt inte 
ger samma gåshud som vänster.

Eq-lägen
När du så har valt portning tycker 
jag att det kan vara dags att kolla 
in eq-lägena, som egentligen är två 
högpassvarianter. Den första, eq1, 
höjer f3 (alltså punkten där nivån 
sjunkit 3 dB) till runt 33 Hz, vilket 
kan städa upp snyggt längst ner i 
frekvens om man till exempel ställer 
subbasen i ett hörn. Funkar lika bra 
med sluten låda som med de två 
högre portningsfrekvenserna, medan 
eq1 i kombination med vänster port i 
mina öron tar bort just det jag gillar 

med den extremt låga portningsfrekvensen, men 
här kan man experimentera själv.

Det andra eq-läget har en ännu högre f3-punkt 
i kombination med en rejäl 63 Hz-boost, och 
detta läge levererar extremt hårdslående bas och 
ger dessutom möjlighet till rejält högre ljudtryck 
(i och med att de lägsta, mycket e�ektslukande, 
frekvenserna skalats bort). I mina öron inget för 
varken bio eller finlyssning på musik, men är det 
fest funkar det kanon!

Parametriskt
Nu har vi kommit fram till den parametriska 
eq-delen, och här är det faktiskt enklast att mäta 
sig fram. XTZ har ett eget, mycket bra program 
kallat Room Analyzer 2 Pro (2 500 kr inklusive 
ljudkort och mick) och vill du komma billigare 
undan är det bara att ladda ned REW (Room 
Audio Wizard) gratis! 

Det du då behöver är en mätmick och ett 
ljudkort, till exempel XTZ:s egna (1 200 kr) eller 
MiniDSP:s UMIK-1 (1 000 kr) som är en USB-mick 
med inbyggt ljudkort. Har du redan ett ljudkort 
för inspelning (XLR-ingång) finns det massor av 
mickar att köpa, till exempel svenska Line Audio 
OM1 (1 300 kr), BeyerDynamic MM1 (1 700 kr) 
eller superbilliga Behringer ECM8000 (350 kr).

Vill du köra med hörseln får du köra ett svep 
(20–200 Hz typ) och lyssna efter frekvenser som 
låter extra starka eller svaga. Markeringarna på 
rattarna är föredömligt exakta, och när du hittat 
”rätt” frekvens är det bara att sänka eller höja 
denna tills svepet känns jämnt.

Sammantaget får vi, med möjligheten att 
påverka basen både med portning och eq, stora 
möjligheter att anpassa basen efter rummet, och 
gör man dessa anpassningar i lugn och ro (och 

gärna med någon form av mätningar) 
finns all anledning att ha mycket 
höga förväntningar på SUB 12.17 
Edges prestanda.

Kvalitet!
Med vänster port använd, eq ställd på 
”ref” och -6 dB  
vid 45 Hz på peq:n drar vi så igång 
med film, och för att chocka mig själv 
börjar jag inte med varken Transfor -
mers  eller Deadpool , utan med Ghost 
In The Machine !

Kapitel 8 har inte de allra mest 
brutala e�ekterna, men däremot 
ett basstöd som går riktigt lågt i 
frekvens, och som lätt avslöjar både 
frekvensmässiga ojämnheter och 
eventuella brister längst ner i frek -
vens. Med XTZ SUB 12.17 Edge finns 
dock inga sådana problem alls, utan 
ljudspåret får en fast grund att stå 
på och en fysisk närvaro och svärta 
som verkligen suger in mig i jakten 
trots att jag sett kapitlet så många 
gånger förr.

Ett snabbt byte, till Transformers 
Age Of Extinction , och för en gångs 
skull kör vi öppningsscenen, för 
här finns det extrem lågbas när 
rymdskeppen släpper ner poddarna. 
Och SUB 12.17 Edge levererar utan 
att darra på manschetten klippfast 
och härligt fysisk bas, och det utan 

Den nya delen av 12.17, och förutom att panelen ser helt annorlunda ut och 
har andra omkopplare är den stora synbara skillnaden från föregångaren 
adderingen av den parametriska eq-delen, som ger dig möjlighet att justera en 
problemfrekvens.

Ett par bilder som jag snott från mitt förra test av 
12.17 visar dels hur tjusigt stagad lådan är, och dels 
elementet i all sin glans. Inget bling direkt, men titta 
till exempel på de stadiga tabsen där högtalarkablarna 
ansluts. Notera även ur trådarna från kontakterna till 
talspolen fästs på �era ställen i spidern.
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all the time or turn on at signal (and switch off 
when there is no signal). If we look inside, 
however, everything is completely new! The 
final stage is now from ICE Power, and that 
acting as the subbase model name suggests 
ICE Power's latest, fully scalable Class D 
technology, In this embodiment a 700 Watts 
monoblock, called Edge. The entry stage is 
also brand new, as well the 50 MHz Analog 
Devices DSP as we come to see from other 
suppliers in the future. The powerful processor 
is important then signal processing becomes 
more accurate and as consequence can give 
you even better bass sound. Look at the 
measurements to see how exactly everything 
will be, both eq and filtering!

Just go with it…
Do you have a decent new and capable 
reciever, You can just unpack the subwoofer 
from the box, set gain straight up, turn off 
crossover and PEQ as well as set EQ switch 
on "REF", plug in power and signal and then 
run auto calibration - and swish you have high 
quality Cinema subwoofer!

... or trim! 
Though, those plugs in the ports can do the 
trick, and PEQ has to be tested, and what 
does these EQ modes really do ? Time to, as 
true enthusiast, to spend a few hours for a 
fundamental tuning! What I think you should 
start with is the port tuning, and since there 
are then filters to mingle with, you can make 
this setting mostly on feeling. I think so, and I 
will explain why. Even in ported mode, 
SUB12.17 Edge plays all the way 
down to 20 Hz, though with the 
different port tuning the character of 
the base changes. Of course, the 
physical space and the room 
dimensions has also great impact, 
and if you listen to the "just" sub 
base, you are probably also going 
to find, that a certain port option 
that works better than others. To me 
it stands between that use left port 
or fully closed, and I choose the left 
port as It, like with the predecessor, 
gives me an abyss feeling which is 
very attractive. Fully closed feels on 
the other side more dry and more 
controlled, and I would try to close 
the left port when listening music. 
What is wrong with the other port 
options? Nothing at all, but in our 
listening room, the boost is around 
(37 Hz) which is too close to room 
node at 45 Hz, while the right port 
open simply does not gives the 
same goosebumps as to the left.

EQ modes
Once you have chosen porting it's 
time to check the EQ modes, which 
are actually two högpassvarianter. 
The first, EQ1, raises f3 (ie the 
point where the level dropped 3 dB) 
to around 33 Hz, which can clean 
up nicely at the bottom of frequency 
if, for example, if you place the 
subwoofer in a corner. Works 
equally well with the closed box as 
with the two higher porte settings, 
while EQ1 in combination with left 
port open, in my ears take away 
just what I like

preferably with some 
measurements) there is every 
reason to have a lot High 
expectations of SUB 12.17 Edge's 
performance.

Quality!
With left port open, EQ set on 
"REF" and -6 dB At 45 Hz on the 
PEQ we will go to work with 
movies, and to shock myself I do 
not start with neither Transformers 
or Deadpool, but with Ghost In The 
Machine! Chapter 8 does not have 
the most brutal effects, but on the 
other hand a base support that 
goes really low in frequency, and 
which easily reveals both frequency 
imbalances and any shortcomings 
at the bottom of the frequency. With 
XTZ SUB 12.17 Edge available 
However, no such problems at all, 
without The soundtrack gets a firm 
ground to stand on and a physical 
presence and blackness who really 
sucks me in the hunt even though I 
saw the chapter so many times 
before. A quick change, to 
Transformers Age Of Extinction, 
And For Once We will run the 
opening scene, this has a 
extremely low base when The 
spacecraft releases the podcasts. 
And SUB 12.17 Edge delivers 
without to sting on the cuff rocky 
and lovely physical base, and it 
without

with the extremely low boost frequency, but
Here you can experiment yourself. The second 
EQ mode has an even higher f3 point in 
combination with a hefty 63 Hz boost, and
This mode delivers extremely hard-wearing 
bass and also allows for significantly higher 
sound pressure (because the lowest, very 
power-closing, frequencies deleted). In my ears 
nothing too neither cinema nor for critical 
listening to music, but for parties it does work!

Parametric
Now we have arrived at the parametric EQ 
section, and here it is actually easier to 
measure appear. XTZ has its own very good 
program called Room Analyzer 2 Pro (2,500 kr 
included sound card and microphone) and you 
want to come cheaper just download REW 
(Room Audio Wizard) for free! What you need 
is a measuring mic and one sound card, such 
as XTZ's own (1200kr) or MiniDSP's UMIK-1 
(1000kr), which is a USB mic with built-in 
sound card. Do you already have a sound card 
For recording (XLR input) there are plenty of 
mics to buy, for example, Swedish Line Audio 
OM1 (1300 kr), BeyerDynamic MM1 (1700 kr) 
or super cheap Behringer ECM8000 (350 kr). 
Do you want to test with your ears, you can 
play a sweep (20-200 Hz type) and listen for 
frequencies like sounds extra strong or weak. 
The markings on The knobs are exactly 
precise, and when you found the "Right" 
frequency, it's only lowering or raising it until 
the sweep feels even. Overall we get, with the 
possibility of affect the base both with porting 
and EQ, big opportunities to customize the 
base for your space, and do these adjustments 
in peace and quiet (and

A couple of pictures I snatch from my previous test of
12.17 shows how well the box is, and partly the 
element in all its shine. Nothing blings right, but look for 
example, on the constant loss of speaker cables 
connected. Also note the threads from the contacts to 
the number pole is fixed in several places in the spider.

The new part of 12.17, and except that the panel looks completely different and
having other switches is the big apparent difference from the predecessor the 
addition of the parametric eq section, which allows you to adjust one problems 
frequency.



att på något sätt ta över eller bli bumlig. Ett hopp 
till kapitel 3, och vi får uppleva rejäla explosioner 
och även här riktigt lågfrekvent bas (exempelvis 
precis i början av kapitel 3, när prisjägaren kom -
mer upp ur vattnet).

I med Ghost Busters  och slut striden, här har vi 
både fet discobas och e�ekter, och XTZ levererar 
svärta, kontroll och tryck så det står härliga till.

Kvantitet!
Vi proppar igen båda portarna, flyttar basen 
till ett hörn och ställer eq:n i läge 1, och sedan 
kollar vi på samma kapitel en gång till. Nu har vi 
inte riktigt samma svärta, men en ännu tajtare 
kontroll och en torrare, något lägenhetsvänli -
gare basåtergivning. Trots högpassfiltret känns 
poddarnas nedslag i Transf ormers fortfarande, 
och även i Ghost In The Machine  får vi fortfarande 
känslan av fullt tryck längst ner i frekvens.

Ut med båda portarna och eq2 inkopplad, och 
nu börjar det smälla hårt, rejält hårt! Tyvärr blir 
också peaken tydlig, vilket självklart är meningen 
med denna inställning, men det gör också att den 
i vårt rum inte lämpar sig för film då subbasens 
linjäritet blir lidande.

Våra varmaste rekommendationer
Det är bara att kapitulera inför XTZ SUB 12.17 
Edge! Det är en mycket bra subbas på precis alla 
sätt, och har du 10 000 kronor att spendera på 
bas är det här du ska lägga dina pengar! 

Ett exempel på peq:n, ställd på 45 Hz och så mätt vid max och min (+-9 dB).  
Den gör alltså exakt det den ska, och markeringarna på rattarna kan användas 
som referens, vilket är långt ifrån självklart.

Eq-lägena: Blå är ref, röd eq1 och grön eq2. Vi använder ju sällan delnings�ltret i subbasar, men det kan vara tryggt att veta att 
SUB 12.17 beter sig exakt som man förväntar sig även när det gäller delnings�ltret. 

De olika frekvensgångarna närfältsmätta. Grön är sluten, Röd vänster port och blå 
höger port.
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Subbas-test: XTZ SUB 12.17 EDGE

att på något sätt ta över eller bli bumlig. Ett 
hopp till kapitel 3, och vi får uppleva rejäla 
explosioner och även här riktigt lågfrekvent bas 
(exempelvis precis i början av kapitel 3, när 
prisjägaren kommer upp ur vattnet). I med 
Ghost Busters och slutstriden, här har vi både 
fet discobas och effekter, och XTZ levererar
svärta, kontroll och tryck så det står härliga till.

Quantity!
We re-plug both ports, moving the base to a 
corner and set the eq to position 1, and then
we look at the same chapter again. Now we 
have not really the same black, but an even 
tougher control and a drier, somewhat more 
apartment-friendly bass reproduction. Despite 
the high-pass filter feel The pods decline in 
Transformers still, and even in Ghost In The 
Machine we still get the feeling of full pressure 
at the bottom of the frequency. Out with both 
ports and eq2 connected, and now it starts to 
hit hard, really hard! Sorry to be also the peak 
clear, which of course is the meaning With this 
setting, but it also makes it in our room is not 
suitable for movies then subbasens linearity 
becomes suffering.
Our warmest recommendations
It is only to surrender to XTZ SUB 12.17 Edge! 
It's a very good sub base of just everyone put, 
and you have 10,000 kronor to spend on bass 
is this you will spend your money on!

An example of the PEQ, set at 45 Hz and so measured at max and min
(+9 dB). It then does exactly what it should, and the markings on the 
steering wheel can be used as a reference, which is far from obvious.

The different frequency ranges are field-saturated. Green is closed,
Red left port and blue right port.

Eq modes: Blue is ref, red eq1 and green eq2. We rarely use the sharing filter in subbases, but it can be safe to know that
SUB 12.17 behaves exactly as one expects with regard to the split filter.
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